
Mes de
MARIA

Faig una imatge de la Mare de Déu  
per a la meva habitació
Recordo que la meva mare del cel sempre està cuidant-me!

Maig 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 pastem sobre el marbre o una taula de cuina.

2. Amb un corró pastisser, aplanem la massa, fins que quedi d’1,5 cm. Tallem 
les plantilles amb un ganivet de taula. 

3. Les posem en una safata de forn durant 1 hora i els hi donem la volta. Les 
mantenim a dins 1 hora més. Passat aquest temps, les treiem del forn, les deixem 
refredar i les pintem. Quan estiguin seques, enganxem les peces amb cola blanca 
i les deixem assecar. Si volem penjar la nostra imatge, li enganxem a la part del 
darrere un tros de cordill, que reforcem amb un rectangle de paper. 

Objectiu: Transmetre als nens l’amor per la Mare de Déu i fer-los sentir 
que ella és el camí per arribar a Jesús.

Què necessitem: 1 tassa de farina, 1/2 tassa de sal, 1/2 tassa d’aigua, 
1 raig d’oli. Per decorar: pintures i pinzells... 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.

Nota: Pots escoltar les cançons que et proposem a la web mentre la fas i 
pensar tot el que Jesús t’estima, al compartir amb tu la seva Mare :)

Flors per MariaSi a les sortides al camp aquests dies trobes flors de primavera, li pots portar a la Mare de Déu i pregar per totes les persones del 
món.



Instruccions pas a pas i plantilles



Instruccions pas a pas i plantilles

Corona 1 peça

Cara 1 peça

Mantell 1 peça

Mans 2 peces

Vestit 1 peça

Mànigues  2 peces
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