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PROPOSTA MUSICAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tal com diu la dita: “Qui canta, els mals espanta”. Per això, 
us compartim cançons relacionades amb aquesta època de 
l’any, la Pasqua i la Setmana Santa.  

 

Cançó: LA MONA RODONA  
https://www.youtube.com/watch?v=403wHKEax8w&list=PLl3j4RWUS

z6WLnV5IQlxITHJaLYFTH-5B&index=6 

 

Cançó: VELLA QUARESMA  

 

https://www.youtube.com/watch?v=TTBEbzrWq68 

https://www.youtube.com/watch?v=403wHKEax8w&list=PLl3j4RWUSz6WLnV5IQlxITHJaLYFTH-5B&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=403wHKEax8w&list=PLl3j4RWUSz6WLnV5IQlxITHJaLYFTH-5B&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=TTBEbzrWq68
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PROPOSTA DE 
LECTURA 

 
 
 

 

L’HORA DEL CONTE 

 

“La mona de pasqua”  

 

 

 

 

 

 

 

 

Us facilitem el conte en format PDF (document adjunt)  

PROPOSTA DE 
CUINA  FEM LA MONA DE PASQUA 

 
Aprofitem que és setmana santa i és un bon moment per 
entrar a la cuina plegats i disfrutar cuinant alguna cosa, 
descobrint el plaer de barrejar ingredients i crear amb les 
nostres pròpies mans allò que després ens menjarem. 
I en aquestes dates, hem pensat que una bona excusa per 
entrar a la cuina i posar-se el davantal, és la Mona de 
Pasqua. Aquí teniu una senzilla recepta per fer amb nens. 
 
Mona de pa de pessic: 
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Ingredients pel pa de pessic: 

 6 ous 

 250 grams de farina 

 250 grams de sucre 

 1 cullerada de llevat 

Per la decoració: 

La millor decoració de la Mona de Pasqua és aquella que 

més li agradi al nen o la nena que l’està fent. Que realment 

pugui disfrutar fent la mona i també menjant-la. Per això us 

deixem una proposta: 

 Melmelada 

 Fruita confitada 

 Xocolata en diverses formes: figures, ous, per 

fondre, boles… 

 Mantega 

 Ametlles 

Elaboració del pa de pessic: 

1. Separem les clares dels rovells dels ous 

2. Mentre no les fem servir, reservem les clares a 

la nevera 

3. Barregem els rovells amb el sucre i anem 

remenant fins que quedi una massa fina 

4. Bateguem les clares a punt de neu 

5. Afegiu les clares a la massa, remenant poc a poc 

(intentant no desfer la textura de les clares) 

6. A poc a poc anem afegint la farina i el llevat 

(millor si ho aneu passant pel colador) i sense 

deixar de remenar. 

7. Ja podeu anar preescalfant el forn a 160º 

8. Quan estigui tot barrejat agafeu una plata de forn 

o motlle, la pinteu amb mantega i hi aboqueu la 

massa. 

9. Poseu-ho al forn, durant, aproximadament, mitja 

hora 
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Decoració de la mona de pasqua: 

Ara que ja tenim el pa de pessic podem començar a decorar 

la mona. Com us deiem abans, aquesta part els agrada 

molt als nens i el millor és que se la puguin fer al seu gust i 

posant en funcionament tota la seva capacitat artística, 

imaginativa i creativa. Per això us recomanem que els 

deixeu llibertat per decorar. De ben segur que sortiran 

veritables obres d’art. 

Algunes idees: 

● Podeu obrir el pa de pessic i posar-hi melmelada, 

xocolata o nata. 

● Podeu decorar els voltants del pastís untant-lo amb 

melmelada i enganxar-hi ametlles trinxades 

● Podeu cobrir el pastís amb xocolata fondant 

● Podeu fer dibuixos a sobre el pastís amb les fruites 

confitades. 

● I ara… la xocolata! Ous, figures, virutes o boles de 

xocolata... 

 
Mona de pa de motlle:  

Ingredients:   

- Pa de motlle 
- Xocolata per untar (Nocilla/Nutella)  

Elaboració: 

Pintem una llesca de pa 
de motlles amb xocolata. 
Agafem una altra llesca i 
li fem un forat, amb la 
forma que 
més ens agradi (cor, 
estrella, rodona…). 
Col·loquem una  
llesca a sobre de l’altre i 
ho decorem.  
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PROPOSTA DE 
PLÀSTICA 

 
 
 

DECOREM LA MONA DE PASQUA!  

Tenint en compte que aquest any no ens serà fàcil  trobar 

pollets i les seves figuretes per la mona us proposem que 

feu els vostres pollets de pasqua. A continuació us fem 

unes imatges ben xules per poder fer-los a casa. 

 

● Amb oueres: 

 

○ Oueres (les retallem i les pintem)  

○ Paper de color taronja (si no en tenim el 

pintem) i per substituir les plomes podem 

agafar paper de colors i es retalla com si 

fossin plomes ( si no tenim papers de colors 

es poden pintar) 

 

 
 

● Amb paper i/o cartolines: 

○ Paper groc (si no el tenim el podem pintar) 

○ Retoladors per fer 

ulls i cara 

 
 
Amb paper: 

- Paper color groc, 

blanc, negre i taronja 

(si no en tenim sempre 

ho podem pintar) 

- Escuradents per 

aguantar el pollet a la 

mona 
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Un altre element que no pot faltar a les mones de Pasqua són 

les plomes. Si no en teniu, aquí us donem una idea per fer-les 

a casa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si teniu fulls blancs, primer els nens i nenes els poden 

pintar i decorar i després elaboreu les plomes. Així encara 

seran més personalitzades!  
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PROPOSTA 
ARTÍSTICA  

PINTEM OUS DE PASQUA!  

 

Per decorar ous podem escollir de quina manera fer-ho: 

 

-Bullim l’ou com quan fem un ou dur. Després el deixem una 

estona fins que estigui ben fred. 

-Una altra opció seria punxar per un extrem (a dalt) i per l’altre (a 

baix) i bufar per extreure’n la clara i el rovell. Un cop buidat ja 

està a punt per decorar. 

 

Pintem amb retoladors de colors. Podem fer línies, punts, 

sanefes, espais de diferents de colos, cares, etc.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


