
S’ACOSTEN LES PASQÜES 
 

 Com sabeu arriben les pasqües i per la situació actual aquestes 

vacances haurem d’estar a casa però tot i trobar-nos en confinament 

pensem que és molt important que els xiquets i les xiquetes s’ho passen 

aquests dies d’allò més bé!!!  

Per això, l’equip d’infantil vos deixem una sèrie d’activitats lúdiques que 

podeu realitzar si teniu temps i vos apeteix. Ara més que mai és important 

que deixem volar la creativitat i passem una bona estona en família.  

 

 Podeu escoltar cançons tradicionals de Pasqua 

mentre realitzeu l’activitat o en qualsevol moment del dia, 

en aquest link trobareu algunes d’elles: 

https://youtu.be/JYxcW3v54-A 

 

 

 

MANUALITATS DE PASQUA 

 

▪ GALLINA DE PASQUA 

En aquesta activitat els xiquets/es 

realitzaran una gallineta on podran 

després guardar l’ou de pasqua.  

Els materials necessaris són: 

- 1 cartró d’ou reciclat 

- Tisores i pegament 

- Cartolines o paper de colors 

- Pintura o retoladors de colors 

- Marcador negre 

https://youtu.be/JYxcW3v54-A
https://www.google.es/url?sa=i&url=https://laza-adina.com/Pascua-454115/hogar-Pascua-Pascua/&psig=AOvVaw3gJsBnaj2WThu7YZIt-_nv&ust=1586097929977000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIi8oLWBz-gCFQAAAAAdAAAAABAD


Anem allà! Que cal fer? 

1. Tallarem el cartró d’ou 

2. Utilitzant el mateix cartró d’ou retalla un pic i pinta’l de color 

taronja o del color que vulgues.  

3. Retalla una cresta de les cartolines o del paper de colors.  

4. Dibuixa el ull de la gallina amb el marcador negre.  

5. Decora la gallina com més t’agrade. 

  

També podeu realitzar altres models, ací teniu més idees: 

  

 

 

 



▪ CUCURUTXO DE PASQUA 

En aquesta activitat els xiquets/es realitzaran un cucurutxo per poder 

guardar els ous de pasqua.  

Els materials necessaris són: 

- Cartolines o paper de colors 

- Pintura o retoladors de colors 

- Cinta adhesiva o pegament 

 

Anem allà! Que cal fer? 

1. Decorem el paper per una de les 

parts. 

2. Estenem el paper i el doblem fent un 

cucurutxo.  

3. Peguem el cucurutxo amb cinta adhesiva o pegament. 

4. Retalla un altre paper en forma d’herba i apega’l a la part de dalt del 

cucurutxo.  

5. Acaba de decorar el teu cucurutxo i col·loca els ous de pasqua dins.  

També pots fer altres dissenys: 

          

 

▪ CONILL DE PASQUA 

En aquesta activitat els xiquets/es realitzaran un conillet per guardar els ous 

de pasqua o qualsevol altra cosa.  



 

Els materials necessaris són: 

- 1 cartró de paper de bany 

- Tisores i pegament 

- Pintura o retoladors de colors 

- Marcador negre 

- Cotó en pel 

 

Anem allà! Que cal fer? 

1. Tallem el cartró per la meitat.  

2. Dibuixem els ulls amb el marcador negre.  

3. En la resta de cartró sobrant dibuixem unes orelletes.  

4. Amb les tisores les retallem i les peguem al cilindre de cartró. 

5. Decorem el conillet amb colors. 

6. Peguem una boleta de coto en pel en la part posterior.  

Altres dissenys que podeu realitzar són: 

 

    

 

 

 

 



▪ TARGETES DE PASQUA 

 

En aquesta activitat els xiquets/es realitzaran una targeta per celebrar 

l’arribada de la pasqua.  

 

Els materials necessaris són: 

- Cartolines o paper de colors 

- Pintura o retoladors de colors 

 

 

 

Anem allà! Que cal fer? 

1. Dibuixem la silueta de la nostra mà en un full. 

2. La retallem i la decorem. 

3. Escrivim “ BONES PASQÜES”.  

4. Podem intentar fer la resta de dissenys.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECEPTES PASQÜERES 

 

✓ CONILL AMB PANCAKES  
 

INGREDIENTS:  
- 1 tassa de farina.  

- 2 culleradetes de llevat en pols.  

- Mitja culleradeta de sal.  

- 2 cullerades de sucre.  

- Un ou.  

- 1 tassa de llet.  

- 3 cullerades de mantega.  

- Extracte de vainilla  

 
 

COM EL FAREM:  
 
 Batrem l´ou. Afegirem la llet, i després la mantega. Posarem unes 

gotetes de vainilla. Per últim afegirem tots els ingredients secs (farina, 

llevat, sal, i sucre). Batrem fins tindre una massa homogènia. 

 



 

 



 

MAGIC MILK SCIENCE EXPERIMENT 

 

Sabies que amb aquest experiment 

podem dibuixar sobre la llet? Sí, sí, 

has sentit bé… SOBRE LA LLET. Sona 

estrany, veritat? 

Ací vos deixem un enllaç d´una 

xiqueta que sembla ser una experta 

en el dibuix sobre la llet. 

https://www.youtube.com/watch?v=3dF8_kHqoTo  

Ahhh!! la xiqueta ho explica en anglés, però estem segures 

que l´entendràs perfectament.  

Ingredients: 

- Un plat fondo 

- Llet (preferiblement sencera) 

- Detergent líquid. 

- Colorant alimentari. 

- Bastonet per a les orelles.  

 

I, Ara què faig? 

Primer, aboca una mica de llet en el plat. 

Després en el centre, unes gotetes de colorant 

alimentari del color. Finalment, banya els 

bastonets en el detergent líquid i toca la llet 

amb la punteta del bastonet  

 

Què ha passat?  

wualaaa!!! ja pots començar a crear figures geomètriques.  

Eres capaç de dibuixar un gran oval com si d'un ou de 

pasqua es tractara? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3dF8_kHqoTo


JOCS TRADICIONALS 





 

 


