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Pintura casolana 
 
La pintura casolana ens permet realitzar moltes manualitats infantils diferents, explorant textures 
i colors sense necessitat de gastar molt i amb la seguretat de saber exactament què contenen. 
Avui veurem una idea que als petits els encantarà i amb la que podreu fer moltíssimes manualitats 
per a nens, ¡pintura en relleu casolana! 
 
Veurem dues receptes diferents, una que s'asseca a l'aire i una altra que s'asseca en 30 segons 
usant el microones. Us agradaria saber com preparar pintura en relleu casolana? 
 

 

1) Pintura en relleu d'assecat ràpid 
 

Ingredients : 
 

 Forn o microones  

 130gr de farina  
 3 cullerades de llevat químic (tipus pols Royal) 
 1 culleradeta de sal fina  
  la quantitat necessària d'aigua per formar una pasta amb la consistència 

de la espessa 
 
 

Barrejarem els ingredients i La separem en parts i tenyim cadascuna de el color 
desitjat amb colorants alimentaris. 
 

Els petits poden pintar amb ella sobre paper gruixut o 
cartró (el paper normal s'humiteja molt ràpid), usant 
pinzells, culleres, biberons, o posant la barreja en bosses 
per congelar que amb un foradet a la punta serviran com 
mànigues de pastisser  
 

 
Al acabar de dibuixar posem el full dins el forn microones 
i la "coem" per uns 30-40 segons, veurem com la pintura 
es infla al forn mentre es va coent. Per saber si ja està 
llest el dibuix en relleu, la pintura ha d'estar seca. 
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2) Pintura en relleu d'assecat a l'aire 

 
Ingredients : 
 

 
 Un pot de cola blanca líquida 
 Un pot d'escuma d'afaitar 
 Colorants de diversos colors 

 
  

Altres estris que necessitaràs: 
 

 Diversos bols de plàstic per a les mescles 
 Culleretes de plàstic per barrejar 
 Bosses de plàstic amb tancament hermètic 

 Tisores 
 

Si no voleu usar el microones, podeu optar 
per aquesta altra recepta de pintura en relleu 
casolana que queda molt suau i esponjosa. 
Per preparar-la hem de barrejar Cola blanca 
(cua vinílica) escuma de afaitat per parts 
iguals, i després acolorir-la amb pintures al 
tremp o colorants alimentaris. 
 
També amb aquesta pintura podem usar pinzells, culleres, palets, el que se us acudeixi 
per distribuir-la en el full. En aquest cas també és aconsellable que el paper no sigui molt 
prim i una vegada que haguem acabat de pintar, hem de deixar assecar 1 dia sencer. 
Amb escuma de afaitat també podeu preparar una divertida neu artificial 'per jugar a 
casa! 
 

 
 

Us han agradat aquestes manualitats infantils? 
  

 

 

 


