ILU ILUS LAB
LA LLEGENDA DE SANT JORDI...
Coneixeu la Llegenda de Sant Jordi? Si no és així, demaneu al pare, mare o germans/es que us
l’expliquin abans de començar.
És 23 d’Abril i estem passejant pels carrers de Barcelona, tota la gent està feliç mirant els
llibres i roses que vesteixen la ciutat. Aquest any celebrem Sant Jordi des de casa i podem fer
que sigui una Diada molt especial. Anem a convertir cada casa en Les Rambles de Barcelona!
Comença la transformació... anem a disfressar-nos de llibreters, floristes, conta-contes, dracs,
princeses, cavallers,... i així començar la Diada. Munteu les vostres paradetes de roses i llibres
en algun racó de la casa i guarniu-la per a l’ocasió. Agafeu els llibres i contes de casa per a
omplir la parada de lectures que potser, ja teníeu oblidades en una estanteria. Pot ser un molt
bon moment per a retrobar contes preciosos.
-Manualitats:
1. Roses i punts de llibre: Utilitzeu el material que tingueu per casa per a posar-les a la paradeta. (al nostre Pinterest iluilus_lab us en donem moltes idees).
2. Titelles: Hem fet uns personatges amb els quals us podeu inspirar, també podeu imprimir-los i amb els tubs de paper reciclat de WC o cuina pintar i acabar-les al vostre gust. Per a
convertir-los en titelles podeu enganxar pals o un cartonet allargat per la part inferior. També
podeu dibuixar o fes servir els retallables sobre un paper i acaba el dibuix de manera creativa.
3. Banderoles: hem creat unes banderoles, pots agafar la idea i fer la teva versió, pots imprimir-les i fer banderoles o unir-les com una garnalda. I així podreu decorar encara més la casa
de Sant Jordi.
Teatre: inventeu-vos una llegenda de Sant Jordi, amb un final ben sorprenent . Us podeu ajudar
de les titelles per a fer la representació. Podeu escriure el guió, repartir els personatges entre
els membres de la familia, i ja podreu teatralitzar el vostre propi Sant Jordi desde casa!
Crea el teu propi llibre de Sant Jordi:
Opció 1: que bonic pot ser crear un llibre amb la història que inventeu al teatre. Feu una portada, escriviu i dibuixeu la història. També podeu fer fotos de la representació de teatre i
enganxar-les al llibre.
Opció 2: crea un video-conte. Escriviu la història i graveu-vos explicant-la. Cadascú pot dir una
part.
Compartir cultura: Seria molt bonic que els hi envieu el video, als amics i familia, en forma de
regal, per aquesta Diada tant especial.

Más ideas en nuestro pinterest.
https://www.pinterest.es/iluilus_lab

instagram:
@iluilus_lab
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Receptes especials: anem a fer de cuiners i
preparar ROSES DE POMA AMB PASTA DE FULL:
Ingredients per a 12 roses:
• 3 pomes (de pell vermella quedaran més vistoses)
• 1 làmina d’hojaldre
• 4 cullarades de sucre morè
• 1 culleradeta de canela en pols.
• El suc de ½ llimona
• Melmelada d’albercoc

Preparació
1. En un bol gran (que et càpiguen després les rodanxes de poma) i apte per a microones, tira aigua, 2 cullerades
de sucre morè i el suc de llimona, i barreja bé. La quantitat d'aigua ha de ser suficient perquè després les
rodanxes de poma quedin submergides.
2. Pela les pomes i treu-ne el cor. Talla-les a quarts i aquests al seu torn a rodanxes fines, i posa-les en el bol. 3.
Introdueix el bol al microones i cuina a potència màxima 3 minuts. Passat aquest temps, regira les pomes amb
una cullera i torna a programar
3 minuts. L'objectiu és que les rodanxes quedin lleugerament toves i flexibles per donar-los forma de rosa, però
que es mantinguin fermes i no desfetes.
4. Escorre les pomes i reserva.
5. Estira la planxa de pasta de full amb el corró de manera que quedi molt fineta (o si t'agrada una pasta de full
més gruixuda, simplement utilitza dues planxes de pasta de full en comptes d'una i no l'estiris).
6. Posa en un got les altres 2 cullerades de sucre morè amb la canyella i una cullerada d'aigua, i escalfeu tot 10
segons al microones.
7. Prepara el teu motlle untant una mica de mantega amb els teus propis dits o amb un pinzell. També escalfa el
forn a 180°C mentre prepares les roses.
8. Divideix la pasta de full en 12 tires, i estén per sobre la barreja de sucre, canyella i aigua.
9. Ara ve la part més artística: posa a sobre de cada tira de pasta de full les rodanxes de poma, una per una i just
al mig.
10. A continuació, plega la pasta de full perquè reculli les làmines, i simplement s'enrotlla des d'un extrem,
procurant que quedi tot molt juntet. Ajuda't de les dues mans.
11. Col·loca cada rosa en el motlle fins a tenir-les totes. 12. Quan les tinguis totes llestes, introdueix el motlle al
forn a una alçada mitjana i deixa que es cuini durant uns 20 minuts. Com cada forn és un món, procura que no
se't cremin. Estaran llestes quan la pasta de full estigui dauradeta.
13. Treu el motlle de forn, deixa que es refredin uns 10 minuts i ja pots treure les teves roses del motlle i servir-les.
14. Opcionalment pots pintar-les per sobre amb una mica de melmelada, preferentment d'albercoc, encara que
pots triar la teva preferida.

Más ideas en nuestro pinterest.
https://www.pinterest.es/iluilus_lab

instagram:
@iluilus_lab
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Per als més pros: PA DE SANT JORDI:
INGREDIENTS:
Per a la massa de formatge:
• 333g de farina de mitja força
• 133g de parmesà ratllat
• 3g de sal
• 200g d'aigua
• 16g de llevat

Per a la massa de nous:
• 333g de farina de força
• 5g de sal
• 183g d'aigua
• 16g de llevat
• 14g de mantega
• 100g de nous picades

Per a la massa de sobrassada:
• 333g de farina de mitja força
• 5g de sal
• 160g d'aigua
• 16g llevat
• 133g de sobrassada

Preparació
Peseu tots els ingredients.
Pasteu per separat les tres masses. Deixeu-les reposar uns 25 min amb un drap tapat al
damunt.
Estireu les masses al gruix adequat i talleu-ne 5 tires grogues i 4 de vermelles.
Estireu la massa de nous ben fina i al mig poseu-hi les tires formant la senyera. Emboliqueu-ho
amb la massa de nous.
Deixeu-ho fermentar de nou que dobli el volum i poseu-ho a coure a 200-220 ºC.
PARAULES SUGGERENTS PER A ACTIVAR LA MENT...

PARAULES SUGGERENTS PER A ACTIVAR LA MENT...
LLEGENDA
SACRIFICI
REi
PATRÓ
ARMADURA
POBLE
CULTURA
ROSA
ROSA
DONZELLA
SANT
ESPINA
MURALLA
DRAC
ESCUT

CAVALLER
MIssió
BONDAT
FOC
CELEBRAR

FLORIR
MONTBLANC
OvellEs
CASTELL
DIADA
Més idees al nostre pinterest.

instagram:
@iluilus_lab

https://www.pinterest.es/iluilus_lab
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TITELLES
Pots imprimir i junt amb tubs de paper de WC acabar-les al teu
gust com et mostrem. També pots agafar la idea i fer-les amb
roba.

MATERIAL
tubs o cartolines i els retallables.

EXEMPLES
Pinta els tubs i dibuixa o fes servir els retallables sobre un paper
i acaba tu el dibuix.
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BANDEROLES
Tria els dissenys que t’agradin per decorar el teu balcó o casa.

Opció individual
Plega una mica la part superior i posa un cordill com es mostra al dibuix.

SANT
Opció múltiple creant una garlanda
Fes dos foradets a les parts exteriors i posa un cordill com es mostra al dibuix.

JORDI

SANT
JORDI

