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El reciclatge és molt important per a nosaltres, ja que  
ajuda a millorar la qualitat de vida del planeta. En aquest llibre 
et mostrem manualitats divertides per a cada estació de l’any: 
primavera, estiu, tardor i hivern. Creant, passaràs moments  
molt bons i contribuiràs a conservar el medi ambient.

Recorda que ets un artista i que cada peça que creïs serà  
una obra única. Com més variats siguin els materials,  
més originals seran les manualitats. Juguem a crear?

Tingues cura del planeta i protegeix-lo!

Diverteix-te pas a pas d’una manera creativa!
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Si t’agrada el planeta on vivim i la vida que ens ofereix la 
natura, és molt important que et comprometis a seguir un 
estil de vida sostenible.

Una bona manera de començar a ser-ne conscients des de 
casa és intentar reduir el material de rebuig i reciclar-lo. 
Amb aquest material podràs fer tot un seguit de manualitats 
divertides i gaudir de bons moments. 

T ’aconsellem que t’acostumis a desar aquest material 
en una bossa o una caixa per reutilitzar-lo quan 
convingui. Fes servir la imaginació i fes un munt 
de joguines enginyoses com les que t’explicarem tot 
seguit!

Recorda que ets un artista i que cada peça que 
creïs serà una obra única. Com més variats siguin 
els materials, més originals seran les peces.
Vinga, som-hi!

RECICLA
Protegeix i cuida el planeta!

Papers i cartó: paper de diari, de revistes, d’embolicar regals, 
d’embalar, bosses, plats de cartó, oueres, tubs de paper 
higiènic o de cuina...

Teles i costura: retalls de tela, peces de roba que ja no 
facis servir, draps, botons, cintes, cordons, llana, cordes, 
granadura, lluentons...

Envasos: ampolles i pots de vidre o de plàstic, caixes, brics, 
envasos de iogurt, taps, xapes, llaunes, bosses...

Materials que pots reciclar:
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Lliga
Uneix els dos extrems 
del fil d’aram amb cinta 
adhesiva i fixa’ls amb un 
cordill; així l’estructura es 
mantindrà sempre ferma.

papallona
Quan arriba el bon temps ens ve de gust sortir a l’aire lliure per gaudir 
del sol i d’un cel ben blau. És un moment fantàstic per fer volar un estel 
i veure’l girar i planar amb el vent! A continuació et mostrarem com 
confeccionar un estel de paper amb forma de papallona. 

Fil d’aram, cordill,  

papers de seda o es
tampats, 

unes tisores, cinta adhesiva, 

cola blanca i un pinzellet 

per aplicar-la. 

Materials

Utilitza
Per fer l’estructura de les 
ales, fes servir un fil d’aram 
ben fi i dóna-li una forma 
arrodonida. Necessitaràs 
quatre cercles: dos de 
grossos i dos de més petits. 

Un estel que voli amb el vent!

Uneix
Uneix els quatre cercles 
de fil d’aram tal com  
es mostra a la figura. 
Fixa’ls amb cinta 
adhesiva i amb un cordill 
perquè l’estructura sigui 
més consistent.
 

Folra
Per cobrir les ales, retalla la 
forma dels cercles en paper 
de seda fi, sempre deixant-ne 
un marge d’un centímetre.

Primavera
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Enganxa
Aplica cola blanca amb 
un pinzellet per les vores 
del paper i doblega-les per 
damunt del fil d’aram,  
de manera que quedin  
ben enganxades  
entre si. 

Retalla
Retalla peces de paper  
per confeccionar el cos  
i els ulls. Utilitza cola  
blanca per enganxar-los  
i col.loca’ls damunt  
de les ales. 
 

Acaba
Decora la papallona amb 
papers de colors i lliga un 
cordill d’uns deu metres 
al fil d’aram per la part de 
baix. Ja pots sortir a córrer 
i fer volar el teu estel! Voletejo pel cel i faig piruetes amb el vent.


