
 

 MATERIAL NECESSARI: 

-Pots d’espècies que tinguem per casa (pebre 

dolç, canyella, safrà, vainilla, curri, cúrcuma ...) 

- Pinzells 

-Cartolina o fulls blancs 

-Got amb aigua 

 

 

PASSOS: 

-Podem agafar un pot d’alguna 

espècie i en tirem un polsim a 

sobre el paper. 

-Agafem el pinzell prèviament moll 

d’aigua i el passem per sobre de 

l’espècie. 

-I ja podem començar a pintar. 

 

Es poden fer dibuixos molt bonics, ja que cada espècie té un color diferent.  

 

 

Si a casa no teniu pinzells, ens en podem fabricar uns nosaltres mateixos. Agafem 

una esponja o fregall  i el tallem a trossets. Després amb una agulla d’estendre 

roba, pincem el trosset d’esponja o fregall i ja tenim un pinzell casolà.  

 

 

 

 



 

MATERIAL NECESSARI: 

-Ampolla petita d’aigua 

-Un trosset de roba de cotó de 20x20 

-Una goma elàstica 

-Sabó dels plats 

-Aigua 

 

 

PASSOS: 

-Tallem l’ampolla d’aigua per la meitat. 

-Amb el trosset de roba de cotó de 20x20 tapem el 

forat de l’ampolla  i amb l’ajuda de la goma elàstica ho 

lliguem perquè la roba no marxi.  Ens ha de quedar així: 

-Llavors fem una barreja on posem una part de sabó 

dels plats i dues parts d’aigua. Ho mullem sense que 

degoti i... 

 

Ostres que passa?????   

 

Doncs que surten 

  

 



 

MATERIAL NECESSARI: 

-Fruita (cireres, maduixes, meló, 

pera, poma, plàtan, kiwi, taronges....) 

-Glaçoneres 

-Escuradents 

-Turmix i bol de plàstic 

-Ganivet (amb ajuda de la família) 

-Davantal (opcional) 

          -Espremedor (opcional) 

 

PASSOS: 

-Escollim la fruita que més ens agradi i la tallem. En el cas d’escollir la taronja, aquesta 

s’hauria d’esprémer. 

-Posem les dues fruites tallades (per la família) a trossets dins el bol de plàstic i amb 

ajuda ho passem pel turmix. 

-Llavors col.loquem el suc a les glaçoneres.  

-Posem un escuradents dins de cada forat de la 

glaçonera i cap al congelador. Ens ha de quedar així: 

-Després de 3 o 4 hores ja es pot treure i el resultat 

final és aquest: 

 

 


