
 

Nom de 

l’activitat: 

 

                    

CREEM EL NOSTRE PROPI TEATRE!! 

 

Material: 

 

- Pintura o goma eva de colors 

- Pinzells 

- -Silicona líquida 

- Caixa de cartró (com més gran sigui millor. Pot ser de sabates) 

- Trossos de tela o draps vells 

- Cinta o cordill  

- Regla 

- Retoladors 

- Tisores o cúter 

 

Descripció 

de com es 

crea el 

joc: 

 

Pas 1: El primer que farem és mesurar 2,5 o 3 cm en tots els costats de la base 
de la caixa. Ho marquem amb el retolador. Quan ja estigui marcat amb 
retolador, retallarem aquesta finestra amb estisores o cúter.   
 

                    
 
Pas 2: Després folrarem la nostra caixa de cartó amb goma eva enganxant-ho 
amb cola o bé, sinó en tenim, ho pintarem amb pintures. Ho farem al nostre 
gust i utilitzarem aquells colors que més ens agradin! 
 
 
 
 



                             
 
 
Pas 3: Per a fer la part de dalt del teatre, descàrrega la plantilla que et deixo al 
final de la fitxa o dibuixa la silueta a mà sobre cartó, deixant una mica més per 
sota per a poder enganxar-la després a la caixa. 
 

                     

 

Pas 4: Quan tinguem  la part de dalt del teatre tallat, ho pots folrar amb goma eva si 

en tens de purpurina perquè es vegi més brillant i enganxar-ho amb cola o sinó ho 

pots pintar amb pintura.  

 

                          

 

 



 

Pas 5: Abans d’enganxar aquesta pesa al teatre, primer retalla una mica de tela, 

tovallons o draps vells per tal de fer el teló. Pega primer el teló i després la part de 

dalt del teatre.  

             

 

Pas 6: Quan ja tinguem tots aquets passos fets ara ja ens toca decorar l’escenari. 

Podem fer, per exemple, estrelles amb goma eva o bé amb cartolina o amb altres 

trossos de cartró que podrem pintar.  

 

                          

 

Pas 7: La part de dalt també la decorarem amb lletres que haguem fet nosaltres ja 

sigui en goma eva, cartolina o cartró pintat amb pintura, però abans pega un tros de 

goma eva o cartolina amb un color llampant, com pot ser el groc, perquè ressalti el 

nostre cartell de Teatre. 



 

 

Pas 8: Per a subjectar el teló, fes uns forats pel lateral del teatre i passa una cinta, 

cordó o fil doble per a poder subjectar cadascuna de les seves potes i poder obrir-ho 

i tancar-ho. 

 

 

Cal dir que cadascú pot fer el teatre al seu gust i utilitzar tots els colors que es 

vulguin. Quan haguem acabat tots aquets passos ja tindríem el nostre propi teatre! 

 

                          

 

 

Descripció 

de com es 

juga: 

 

Quan haguem fet tots aquets passos i ja tinguem l’escenari ja podrem jugar i explicar 

contes amb titelles, que poden ser creades per nosaltres mateixos, o bé ninots que 

tinguem per a casa. Serà molt divertit!! 

 



 

Nom de 

l’activitat: 

 

                    

FEM ELS NOSTRES PERSONATGES! (TITELLES) 

 

Material: 

 

-Cartolines de colors o cartró tou o folis 

-Retoladors i colors (en cas que no es tingui cartolina de colors) 

-Llapis 

-Tisores 

-Barra de pegament o cola 

-Plantilles dels animals (si no es vol no cal i pot ser inventat per cadascú) 

-Diferents materials per decorar la titella: botons, pompons, ulls mòbils, cordó, etc. Tot allò 

que trobeu per casa i es pugui aprofitar! 

 

Descripció 

de com es 

crea: 

 

Prendrem la titella en forma de guineu com a exemple. Amb la resta, hauràs de seguir els 

mateixos passos. Només hauràs de canviar els detalls decoratius.  

 

Pas 1: En primer lloc, imprimeix la plantilla que esta adjuntada. Sinó vols seguir aquestes 

plantilles també pots fer la forma que més prefereixis. 

Després retalla totes les peces de la guineu i utilitza-les com a motlles per a passar les diferents 

formes a la cartolina. Passa el llapis per la vora de cada part i retalla les parts que conformen la 

guineu. 

 

Consell: Fes cada part amb cartolina d'un color diferent per a donar-li volum a la teva 

marioneta. 

                              
 

 



Pas 2: Aplica la barra de cola a cada part, i munta la guineu fixant-te en el dibuix model que té 

la plantilla. Decora-ho. Pots utilitzar ulls adhesius mòbils, un pompó per al nas, botons o 

senzillament dibuixar-los amb un retolador. Sigues creatiu i utilitza tot allò que tinguis per casa 

per fer la teva titella. 

 

                          

 

Pas 3: Ara tanca les dues tires en la part de darrere, pega-les i subjecta amb una pinça fins que 

estigui sec la cola. Ja tens llista la teva marioneta de guineu!! 

 

 

 

 
Si vols fer la resta de marionetes animals que us proposem, només hauràs de seguir els 
passos anteriors, excepte el segon. 
 
T’explico quin materials pots utilitzar per tal de fer  cadascun dels animals: 
 
Cérvol:  Utilitza ulls mòbils o botons  i pinta un petit nas amb un retolador. 
 
Caragol: En aquesta ocasió, utilitza ulls adhesius, botons o cartolina per fer els ulls i fes  la 
closca del cargol amb cordill o qualsevol cinta que puguis enrotllar i pinta’l de color verd o 
marró.   
 
Eriçó: En el cas de l'eriçó, utilitza un pompó, un botó o qualsevol cosa  per tal de fer-li el nas. 
 
Mussol: El bec del mussol, utilitza un tros de cartolina groga o de qualsevol color o també ho 



pots fer amb rotulador. 
 
Esquirol: Amb l'esquirol utilitza un retolador negre per a dibuixar el seu morro i diferents 
pompons de colors, cartolina, tela, ploma per a donar-li moviment a la seva cua. 
 

                    
 
 
Aquí t’he deixat uns exemples, però pensa que pots crear els teus propis personatges amb 
noves idees i utilitzar tots els materials que vulguis i que tinguis per casa!!! ARA ET TOCA 
REPRESENTAR MOLTS CONTES A LA TEVA FAMÍLIA!! 

 

 

 

 


