
Propostes per la setmana de Sant Jordi: 

 

Estampem rosa 

Una activitat per aquest Sant Jordi, és estampar roses amb carxofes. 

Preparació: Prepararem una cartolina blanca, full o un cartró que tingueu per casa.  Tallem la  

carxofa per la meitat, sinó en tenim amb api  també es pot fer.  Posem la pintura en un plat i el 

nen o nena ja pot estampar, amb el dit pot fer la tija de color verd o amb un retolador. Un cop 

seca es pot retallar i llesta per decorar o regalar. 

      Material:   

 Cartolina blanca, full blanc o cartró. 

 Carxofa o api 

 Ganivet 

 Plat o safata 

 Pintura vermella i verda, si no teniu, us vam enviar una activitat de com fer pintura 

casolana 

 Retolador verd 

Consells:  

 En el moment de tallar les verdures vigileu amb els infants. 

  

  

 

 

 

 

 

 



Fem un drac 

Una altra activitat que també podem realitzar per Sant Jordi és crear un drac. 

Preparació: 

Per començar l’activitat, enganxarem en el tub de paper de vàter dues boletes de porexpan o 

boletes fetes de paper per fer els ulls. Després farem dues més petites per fer el nas. 

Quan estigui enganxat, pintarem de color verd el tub de paper de vàter i les boletes. Es pot 

pintar amb pintura, retoladors o colors, el que tingueu per casa. 

Un cop sec, enganxarem els papers de seda, pinotxo o teles per fer el foc. 

Un cop ja està fet el drac podem bufar perquè es mogui el foc. 

Material: 

 Tub de paper de vàter 

 Boletes de porexpan, de paper… 

 Tires de paper de seda, pinotxo o teles. 

 Pintura verda, colors o retoladors… 

 Cola o pega de barra 

Consells:  

 Si no teniu pintura a casa, recordeu que podeu fer pintura casolana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Receptes de Sant Jordi:  

 

Roses de pasta de full i poma. 

Una recepta ben senzilla per endolcir la diada de Sant Jordi. 

 

Preparació: Agafem la pasta de full i l’estenem. Tallem la pasta de full en  tires de cinc 

centímetres aproximadament. Seguidament tallem làmines fines  de poma. Anem 

col·locant les làmines de poma al llarg de les tires i poc a poc anem enrotllant la tira. 

Posem una mica de mantega o oli al motlle per tal que no se’ns enganxi la pasta de full 

i col·loquem les nostres roses. 

Les posem al forn a 190 graus durant 30 minuts aproximadament. I bon profit! 

 

Material: 

 Pasta de full 

 Dues  pomes 

 Mantega o oli 

 Motlle de magdalenes o safata de forn. 

 Ganivet 

 

 Consells: 

 Si voleu que les roses quedin més cremoses podeu pintar les tires de pasta de full 

amb crema de natilles abans de posar les làmines de poma. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Roses de canyella o cacau. 

Una altra alternativa de roses encara més dolces. 

 

Preparació: Agafem la pasta de full i l’estenem. Tallem la pasta de full en tires de cinc 

centímetres aproximadament. Posem per sobre canyella o els més golafres podeu fer-ho 

escampant cacau. Enrotllem les tires formant les roses. 

Posem una mica de mantega o oli al motlle per tal que no se’ns enganxi la pasta de full i 

col·loquem les nostres roses. 

Les posem al forn a 190 graus durant 20 minuts aproximadament. I bon profit! 

 

Material: 

 

 Pasta de full 

 Canyella en pols, cacau en pols o crema de cacau. 

 Mantega o oli 

 Motlle de magdalenes o safata de forn. 

 Ganivet 

 

Consells: 

 És preferible anar vigilant perquè tot i el temps recomanat de fornejat, cada forn 

és diferent. 

 

 

 

 

 

 


