
COMUNITAT DE PETITS: REPTES DE LA SETMANA  
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FEU 

MANDALES 

SOBRE UNA 

BASE AMB 

MATERIAL 

DIVERS 

 

Material: un tros de paper de 

wàter, retoladors, un paper o 

cartolina, cola i qualsevol 

objecte que ens serveixi per 

ruixar aigua. 

Repte: agafeu el tros de paper 

de wc dibuixeu-hi un jardí ben 

florit de primavera, 

seguidament ruixeu les flors 

amb una mica aigua, deixeu 

que s’assequi i o enganxeu en 

un full o cartolina. 

 

 

FEM MAGDALENES 
 

 

 

Material:  lletres imantades, de 

fusta o sinó dibuixeu les lletres i les 

retalleu. 

Repte: agafeu alguna lletra i jugueu 

a buscar objectes per casa que 

tinguin aquesta lletra, ja sigui al 

principi o dins la paraula.  

Un cop trobat l’objectes podeu 

aprofitar per escriure la paraula i 

comprovar si té aquella lletra. 

  

Material: joc uno i domino 

Repte: agafem una carta de 

l’uno i busquem una fitxa 

del domino que sumant els 

dos costats donin el número 

de la carta de l’uno. 



FEM MAGDALENES 

Ingredients: 

200g de sucre 

1 tira pell de llimona (si no tens pots posar pell de taronja o una cullerada de vainilla) 

2 ous 

170 de llet 

170 oli girasol 

270 farina 

½ sobre de llevat químic en pols 

Elaboració: 

1. Preescalfar el forn a 180ºC. Posar 12 papers de magdalenes a la safata del forn. 

2. Preparar un recipient on es puguin afegir tots els ingredients. Posar el sucre i la pell de la llimona i remenar o batre amb batedora. 

3. Afegir els ous i remenar. 

4. Ficar la llet i el oli i tornar a remenar. 

5. Afegir farina i el llevat químic en pols i barrejar. 

6. Un cop està tot ben barrejat s’ha d’anar omplin els motlles de les magdalenes, ficar una mica de sucre per sobre i ficar-les al forn durant 

20 min. Aproximadament. 

Observació: Si no teniu motlles de magdalenes podeu fer servir una safata per fer pa de pessic amb els mateixos ingredients. 


