
 

 

CAPGRÒS AMB PASTA DE PAPERCAPGRÒS AMB PASTA DE PAPERCAPGRÒS AMB PASTA DE PAPERCAPGRÒS AMB PASTA DE PAPER    

    

MaterialMaterialMaterialMaterial    
 

� Globus gran i resistent 

� Pintura acrílica 

� Materials per personalitzar 

� Paper de diari 

� Cola blanca 

� Aigua 

� Paper blanc 

� Cola d’empaperar 

� Cúter 

� Gots de plàstic 

� Cartolina 

� Pinzells 

� Cinta 

� Permanent 

    

PPPPreparacióreparacióreparacióreparació    
 

1. Infleu el globus gran i rodó, posant-lo nus avall. 

2. Barregeu l’aigua i la cola dins d’un recipient i estripeu el paper de diari 

amb trossos rectangulars. 

3. Enganxeu el paper al globus: Submergiu el paper a la barreja i enganxeu-lo 

al globus, però que no quedi massa moll. Cal fer tres capes així. 

4. Per fer la personalització agafeu quelcom amb volum, cargoleu paper o el 

material que considereu. Enganxeu-ho amb cinta i cobrir-ho de nou amb 

paper i la barreja d’aigua i cola. 

5. Perquè us quedi més resistent feu una nova barreja amb cola d’empaperar 

i aigua. En total s’han de fer 9 capes. 

6. Recordeu en aquest procés de deixar els espais per la boca i els ulls. 

7. Per tal de tapar les lletres del diari feu una darrera capa amb paper blanc. 

Poseu una capa de cola blanca al capgròs com si possessiu crema 

hidratant. 

8. Deixeu-ho assecar a l’aire. Pot tardar 6-7 dies. 

9. Una vegada ben sec, agafeu pintura acrílica i pinteu el capgròs.  

10. Pels cabells, si voleu, podeu fer xurros, prendre goma eva, etc. 

11. Repassem alguns detalls i els contorns amb permanent. 

12. Ja tenim el nostre capgròs preparat per poder participar a les cercaviles.

     



 

 

CAPGRÒS AMB CAPSA DE CARTRÓCAPGRÒS AMB CAPSA DE CARTRÓCAPGRÒS AMB CAPSA DE CARTRÓCAPGRÒS AMB CAPSA DE CARTRÓ

    

MMMMaterialaterialaterialaterial    
 

� Capsa 

� Cartolina/ Papers de colors 

� Paper de diari 

� Cola 

� Llana 

PPPPreparacióreparacióreparacióreparació    
 

1. Folrarem tota la capsa d’un sol color tot depenent del personatge que representi. El 

paper no pot ser prim, perquè no es trenqui i tampoc es vegi el color de la capsa. 

 

2. Es dibuixa a sobre d’altres papers els ulls, les pestanyes, celles,... es retalla i s’enganxa 

a la part frontal de la capsa. Es poden utilitzar els materials que es vulguin. 

 

3. Cal foradar un espai gran a la part frontal (que serà la boca) per poder-hi veure. 

 

4. Ells llavis es poden fer amb paper cargolat per donar-hi volum. De la mateixa manera 

farem les galtes i les orelles. 

 

5. Ja tenim el nostre capgròs preparat per poder participar a les cercaviles.

 

 

 

 

 

 


