




Anem a llegir amb 
el sambori

Com tots i totes sabeu la Fundació Sambori fa 22 anys que
organitza el Premi Sambori de Literatura en València.

 
Avui llegirem una xicoteta mostra de les històries que 
els nostres xiquets i xiquetes són capaços d’imaginar!



El drac, va escapar del tauró, com ho va fer? Conta 
a la teua família quin és l’animal que més por et fa i 
com t’escaparies d’ell?

I ara pots fer aquesta recepta de galetes sanes i sense forn que hem trobat a la xarxa.

els Ingredients són:

Pas a pas

• 160 gr. de floquets d’avena o farina 
d’avena
• 85 gr. de mantega d’ametles
• 3 cullerades de mel
• 30 ml d’aigua

1. Tritura els floquets d’avena per a fer farina.
2. Barreja la farina d’avena amb la mantega d’ametles i la mel.
3. Afig l’aigua a poc a poc mentre fas la mescla. Hauràs de posar aigua fins que la  
     massa estiga compacta i que es puga pastar.
4. Fes una bola i, amb un rodillo, estira-la sobre el taulell de la cuina. Si la pasta
     s’apega al rodillo, posa enmig un paper de forn.
5. Quan tinga un ditet de gruix pots tallar-les redonetes amb un tallador per a fer
     les teues galetes.
6. Fon el xocolate en un bol al microones, movent-lo a intervals de 30 segons.
7. Quan tingues totes les galetes tallades banya la part de baix en el xocolate 
     i posa-les sobre un paper de forn.
8. Posa el xocolate que sobre en una màniga pastissera i dibuixa filets de 
     xocolate sobre les teues galetes.
9. Deixa que el xocolate es faça dur i ja te les pots menjar!

https://www.tictacyummy.com/2019/04/22/galletas-sin-hornear-saludables/

Per a la cobertura:
• 200 gr. De xocolate pur

https://www.tictacyummy.com/2019/04/22/galletas-sin-hornear-saludables/


Amb aquesta recepta pots fer una galeta gegant per compartir o 4 individuals. Tu tries!

els Ingredients són:

GALETA GEGANT

Pas a pas

2 cullerades soperes de farina
1 cullerada sopera de mantega a
    temperatura ambient
1 ou
1 pessiguet de sal
1 cullerada sopera de gotes de xocolata

1. Barreja tots els ingredients
2. Fes una bola amb la massa i estira-la sobre un paper de forn
3. Fes 4 galetes (amb un got mateix) o deixa una galeta gran
4. Cou al microones 2 minuts a 800 vats ( a meitat mireu com va la cocció)
5. Trau i deixa refredar al banc de la cuina i....  Ja teniu berenar!



En aquest enllaç pots llegir el conte LA PRINCESA BOJA de Carla Santacreu García del 
CEIP Ausiàs March d’Albalat de la Ribera.

Aquesta princesa té molt clar que vol ser de major. Segur que tu encara no ho tens clar, o 
sí? Tria 4 treballs que t’agradaria fer de major, dibuixa un símbol que els represente i
digues en dues línies que fa que aquests treballs t’agraden tant!

http://www.sambori.net/primaria/


Aquests dies estem escoltant molt sobre el treball que 
fan les metgesses i metges, les infermeres i els 
infermers, ací tens un símbol o dibuix que representa 
el seu treball. Series tu capaç de dir 4 coses que elles 
i ells estan fent per tots nosaltres en aquests dies tan 
estranys? Si vols ens ho envies a cappepv@fev.org
i ho publicarem a la nostra web
www.valenciaperlallengua.org perquè 
sàpiguen com valorem el seu treball!

Si t’agrada la música, segur que t’agradarà la cançó del Sambori que pots escoltar fent 
clic ací. Quin tipus de música t’agrada a tu? Quin instrument és el teu favorit? I de la teua 
família?  Trieu cadascú/na una peça i escolteu-la junts...

https://www.youtube.com/watch?v=vQxS7gijhvQ&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=vQxS7gijhvQ&t=1s

