
 

TALLERS 

PASTA DE SAL 

En aquest taller us proposem que conjuntament (pare, mare, fills) fabriqueu la massa, 
la qual s’assembla a la plastilina. A continuació us deixarem els passos. Abans però, us 
donem algunes idees per treballar-la. És una activitat molt oberta, aconsellem que els 
infants facin les seves pròpies creacions. No obstant això, poden fer collarets, figuretes 
fines on podem passar un fil i penjar-les en els poms de les portes/armaris, també 
podem crear les lletres del nostre nom, etc. Per últim, una bona proposta podria ser que 
pensin amb algun nen, nena o familiar que ara mateix no poden veure i amb el qual 
tenen moltes ganes de tornar-se a trobar, li podrien fer un detall, de ben segur que li 
farà molta il·lusió!  

Com es fa la massa? En un bol, aboqueu dos gots de farina i un got de sal, barregeu molt 
bé els dos ingredients (si voleu donar-li color amb el colorant alimentari (2-3 gotes), 
podeu afegir-lo ara o un cop la massa estigui feta), si no, continueu amb el procés i 
afegiu-hi un got d’aigua a poc a poc, després barregeu i pasteu-ho tot amb les mans fins 
a obtenir una pasta lleugera que no s’enganxi a les mans ni es desfaci. Si la pasta se us 
enganxa a les mans, afegiu-hi una mica més de farina. Estarà a punt quan tingueu les 
mans netes i seques. Un cop fet tot això, guardeu la massa al frigorífic durant 
aproximadament 30 minuts perquè agafi més consistència i la pugueu treballar millor. 
Una vegada hem acabat de modelar, i si ens sobra massa, torneu-la a guardar al frigorífic 
dins d’un recipient hermètic, així es conservarà millor i evitarem que es floreixi o 
s’endureixi. 

Material: Un bol / Una cullera / Un tàper o film transparent / Farina de blat sense llevat 
/ Sal / Aigua / Colorant alimentari (opcional) 

   

 

 



 

DRAC XINÈS 

 Farem un drac divertit i fàcil de fer. La manualitat ens pot servir com a joguina i també 
per decorar. A continuació teniu els passos a seguir.   

1. Amb les tisores es fa un forat petit a la base dels gots, per allí ha de passar el 
cordill per unir-los. Un cop estiguin tots units es fa un nus.  

2. Enganxa un gomet a la base de l’envàs de plàstic (iogurt, natilla...) o dibuixa una 
boca al mateix envàs.  

3. Amb un tros de cinta adhesiva enganxa el primer got a l’envàs.  

4. Pinta les boletes de porexpán com si fossin els ulls i col·locales a l’envàs. També 
es poden dibuixar al mateix envàs.  

5. Un cop haguem fet tot això ja tindrem el nostre drac xinès fet. Com podreu 
comprovar es pot estirar i encongir. És molt divertit!  

Material: 5 gots de plàstic (3 d’un color i 2 d’un altre) Si són blancs els infants els poden 
decorar / 1 envàs de plàstic (iogurt, natilla...) / Dues boletes de porexpan (opcional) / 
Cordill / Retolador negre / Tisores / Gomets per decorar (opcional) / Cinta adhesiva 

   

 
  

CARABASSES AMB AMPOLLES 

Aprofitant les ampolles de plàstic que podem tenir a casa crearem unes carabasses molt 
divertides. Com farem ús de material reciclat podrem aprendre la importància de la 
reutilització d'elements i la cura del medi ambient. A continuació teniu els passos que 
heu de seguir:  

1. Utilitzeu una ampolla buida de refresc per a aquesta manualitat. S’ha de 
treure l’etiqueta.  

2. En un altre recipient col·loqueu pintura taronja i una mica d’aigua. Aboqueu 
una mica de pintura dintre de l’ampolla i la tanqueu amb la tapa.  



 

3. Per expandir la pintura s’ha de sacsejar i així s’anirà distribuint. Deixar assecar 
el temps indicat en la pintura. 

4. Dibuixa i retalla en el feltre els ulls autoadhesius, nassos i boques. Després 
les enganxes a l’ampolla. També es poden fer amb gomets o dibuixar-ho amb 
retoladors.  

5. Per acabar la part de d’alt has de retallar un tros de feltre verd/tela verda i 
un tros de corda/cordill/fil.  

6. Posa el feltre verd al tap i lliga el cordill al voltant amb un llaç. 

7. Ja tens les carabasses fetes!  

8. Consell: els nens poden seguir aquest mateix sistema per fer ampolles amb 
cares d'altres colors i fins i tot afegir tires de llana per fer el cabell. 

Material: 1 ampolla de refresc de 2 litres sense etiqueta / Pintura de color taronja / Aigua 
/ Feltre autoadhesiu (si no en teniu es pot fer anar gomets o retoladors / Feltre verd o 
un tros de tela / Cordill o fil 

  

 
 

  



 

GUARDIOLA AMB MATERIAL RECICLAT 
Un valor molt important que hem d'ensenyar als més petits és el de l'estalvi, ¡i que millor 
manera que ho aprenguin que fabricant la seva pròpia guardiola! A més, la que avui us 
proposem es realitza amb materials reciclats, de manera que també els estem 
ensenyant una bona manera d'aprofitar diferents objectes que segur que tenim a casa.  
 
El primer que hem de fer és un tall a l'ampolla que ens servirà per ficar les monedes. Per 
a això farem servir el cúter, pel que és millor que aquest pas el faci un adult. Farem dues 
corts paral·lels a la part superior de l'ampolla deixant un petit espai entre cada tall. 
Després posem un tros d'esparadrap cobrint el forat. Tallem amb el cúter just al mig, i 
dobleguem l'esparadrap cap a dins. D'aquesta manera la ranura de la guardiola porquet 
ens quedarà protegida.. 

      

Amb la cua, enganxem els 4 taps de plàstic a la part inferior de l'ampolla, a manera de 
potes, i deixem assecar bé. Mentrestant podem preparar els detalls de la guardiola 
porquet en les cartolines. A la cartolina blanca, dibuixem 2 ullets i els retallem amb les 
tisores. 

        
 
Ara farem servir la cartolina rosa. Dibuixem 2 orelletes de forma triangular, fem un petit 
tall a la part inferior de cada orelleta i superposem lleugerament el tall, pegant entre si 
per donar-li volum. Amb l'ajuda de el tap de l'ampolla dibuixem un musell. Per a la cua 
de l'porquet, tallem una tira allargada i la enrotllem en forma d'espiral. Finalment, farem 
uns detalls a les potetes amb la cartolina rosa, per a això, tallem 4 tires allargades. 
 

 
 

Ara que la cua de les potes està seca, pintem l'ampolla i els taps amb pintura rosa, i 
deixem assecar. Quan la pintura al tremp estigui seca, enganxem tots els detalls que 
hem fet anteriorment amb cua. I ja tenim llista la nostra guardiola de porquet llista! 



 

 

 
 

Material: Tempera rosa / Retoladores de colors / Cola blanca / Pinzell / Esparadrap de 
paper / Llapis / Cartolina blanca i rosa / Tisores / Cúter / Ampolla de plàstic / 4 taps de 
plàstic 

 

 

 


