
 

TALLERS 

PAPIROFLEXIA - ORIGAMI 

Us proposem un taller de papiroflexia. Necessitem folis, tisores i pot ser que en algun en 
concret una regla i pega o cinta adhesiva. 

Us animem que feu animals, aquí us deixem un enllaç que mostra les figures pas a pas 
en vídeo. Sabríeu fer l'unicorn? https://manualidadesplay.com/ninos/origami-facil-
animales/ 

Més recursos: 
http://papelisimo.es/category/papel/origami/ 

Aquest és molt útil! Mossega pàgines per als fanàtics 
de la lectura, personalitza el teu punt de llibre! 
https://www.pequeocio.com/marcapaginas-
originales/  

MONEDER I ESTOIG AMB MATERIAL RECICLAT 

En aquest taller aprendrem a fer un estoig i un moneder amb material reciclat, en aquest 
cas un tetrabrik. D'aquesta manera, a part d'aprendre formes divertides de donar ús a 
diferents objectes, podrem fabricar el nostre propi estoig i moneder d'una forma molt 
fàcil. 

 
 

A continuació us deixarem els vídeos que expliquen pas a pas com fer-ho. En aquest 
primer vídeo, aprendrem a fer el nostre propi estoig. Que xulo! En el següent, podrem 
veure de quina manera tan fàcil es pot crear un moneder. Us animeu? 

- https://www.youtube.com/watch?v=0LGHuWwlKnM 
- https://www.youtube.com/watch?v=-lm20E3GZNM&t=13s 

 

 



 

El DIBUIX VIATGER 

Aquesta vegada us proposem fer una activitat una mica diferent. Si recordeu, alguns de 
vosaltres vau conèixer a la Maria Letizia, una noia italiana que va venir a fer-nos uns 
tallers familiars i també una activitat amb els infants.  

Ella viu a Itàlia i també és troben confinats a casa i ens envia aquesta proposta per fer. 
Us enviem un vídeo on ella explica el que podem fer.  

Si algú no pot enviar el dibuix pot fer una foto i ens ho envieu per whatsapp i nosaltres 
ho enviarem per correu.  

AVIÓ DE PAPER 

1.- Avió de paper Sprinter. 

Seguim amb un dels models d’avions de paper més coneguts, el famós avió Sprinter, 
segur que reconeixeu la seva forma. A les imatges més a baix teniu instruccions 
detallades de com es fa. 

 Primer dobleguem el paper per la 
meitat en diagonal per a que les 
puntes del full oposades es trobin. 

 Doblega la vora llarga al voltant de 1,5 
cm. 

 Doblega el paper per la meitat cap a 
tu i després gira’l per a que el punt 
més gruixut  quedi cap a dalt. El punt 
quadrat estarà orientat a l’esquerra.  

 

 
 

 
 Doblega l’altra  solapa cap a baix per 

completa l’avió de paper.  
 Una vegada acabat el decorem. 

 

 Doblega el costat dret fins el 
màxim i fes un plec vertical. 

 Doblega l’altre costat cap a 
baix per a que els costats 
oposats es trobin. 

 Ara, doblega una solapa cap a 
baix per a  crear la primera 
ala. El cos tindrà 
aproximadament 2 cm d’alt. 
 

 


