
Aquí es viu la
SETMANA SANTA!

CREUS DE PASTA DE SAL
Recordo en família que Divendres Sant Jesús va morir per mi a la creu, sabent que 
la creu representa el seu immens amor per mi!

Divendres Sant 2020

1.  Barrejem la farina i la sal, fem servir una cullera. A poc a poc, afegim 
l’aigua i l’oli i fem una bola, que amassem sobre el marbre o una taula de 
cuina.

2. Amb un corró pastisser, aplanem la massa, fins que quedi d’1,5 
cm. Tallem amb un ganivet de taula una creu. Abaix trobareu una plan-
tilla, per si us pot servir.

3. Decorem les creus amb motlles de galetes, textures... Posem les 
creus en una safata de forn una hora i els hi donem la volta. Les mantenim a dins una 
hora més. Passat aquest temps, les treiem del forn, les deixem refredar i les pintem. Quan 
estiguin seques, enganxem un tros de cordill, que reforcem amb un rectangle de paper. 
Fins que s’assequi.

OBJECTIU: Ara que no podem sortir de casa i anar als oficis en 
família, ajudem als nens a entendre com Jesús va morir per tots 
nosaltres a la creu. Que ho va passar malament per tots perquè 
ens estima.

Què necessitem: 1 tassa de farina, 1/2 tassa de sal, 1/2 tassa 
d’aigua, 1 raig d’oli (opcional). Per decorar: Motlles de galetes o 
altres elements amb textura: cistells, trossos de blonda, pintures i 
pinzellls... el que tingueu a casa! Un trosset de cordill, un trosset 
de paper i cola blanca. Forn preescalfat a 100 °C.

Adreçat a: Infants de 6 a 12 anys. Però també per adults

Divendres Sant és un 

dia important pels cristians 

no perquè siguem gent trista, 

sinò perque entenem que sense 

el sacrifici per amor de Jesús 

per nosaltres,sinó no podem viure 

l’alegria de la seva Resurrecció amb 

la seguretat que també nosaltres 

ressucitarem amb ell!



Instruccions amb fotos i plantilla
(per si us poden servir)



PARRÒQUIES Montornès
SANT SADURNÍ · MARE DE DÉU DEL CARME

Camí Antic de Martorelles, 1, 08170 Montornès del Vallès, Barcelona · Tel.:  935 68 01 46 

www.parroquiesmontornes.org · santsadurni534@bisbatdeterrassa.org

Has fet aquesta activitat amb la teva  
família?
Digues als teus pares que ens enviïn* la foto del resultat i la penjarem al 
nostre web amb el teu nom!
santsadurni534@bisbatdeterrassa.org

*En enviar les fotos, autoritzes a publicar el nom del teu fill d’acord amb les condicions de 
la web.

Instruccions pas a pas i plantilla
(per si us poden servir)

Què puc fer jo  
Divendres Sant?

Pregària
•	 Prega un Pare Nostre o Ave 
Maria
•	 Parla amb Jesús, amb les teves 
pròpies paraules, donant-li gràcies 
pel que ha fet per tu.

Sacrificis
•	 Avui els grans fem dejuni i com 
que els nens no en podeu fer, pots 
deixar de menjar alguna cosa que 
t’agradi molt.
•	 Aquests dies a casa segur que 
estàs jugant més amb la tablet, 
la play, l’ordinador. Avui podries 
deixar de jugar una estona (o no 
jugar) i fer la manualitat que et pro-
posem, mentres pensas que Jesús 
t’estima!

http://https://www.facebook.com/Parr�quies-Montorn�s-102942564606256/?ti=as
mailto:santsadurni534%40bisbatdeterrassa.org?subject=Articles%20que%20ajuden
http://www.parroquiesmontornes.org
https://www.instagram.com/parroquiasantsadurni/
https://www.facebook.com/Parr�quies-Montorn�s-102942564606256/?ti=as
mailto:santsadurn%C3%AD534%40bisbatdeterrarra.org?subject=Galeria%20Activitats%20que%20ajuden

