
Fem un mòbil 
amb els símbols de la pau.

Manualitat #desdecasa



Fem un mòbil amb els símbols de la pau

Objectiu:
Identificar els símbols de la pau en la cultura i en alguns contes amb una manualitat 
completa i que puguin gaudir a casa.

Fonts on trobar els símbols de la pau:

• Imagine / John Lennon ; il·lustrat per Jullien, Jean ; [pròleg de] Yoko Ono Lennon. 
[Barcelona] : Flamboyant, 2017

• El rey del cielo / Nicola Davies; il·lustrat per Laura Carlin. Santander : Milrazones, 2017

Dificultat: 
Mitjana 



Material que necessitem:

Plantilla dels coloms, un tros 

rectangular de cartolina blava, una tira 

de cartolina marró, un tros de cartolina 

verda, cinta i cola.

Estris:

Llapis de colors, retoladors, llapis, 

grapadora, tisores i màquina de fer 

forats.



1r pas: 
Imprimim la plantilla; en fem tantes còpies com coloms vulguem que tingui el mòbil que hem de muntar.  



2n pas: 
Pintem i retallem els dibuixos.

3r pas: 
Retallem un tros de cartolina blava i la pleguem per la meitat. 
Tot seguit, per on l’hem plegat, amb una perforadora, hi farem 
dos forats. A través d’aquests forats, hi passarem la cinta per 
poder penjar el mòbil després.



4t pas: 
Enganxem les paraules «LA PAU», al tros plegat de la 
cartolina blava.

5è pas: 
Llavors, passem a enganxar un tros de cinta per a cada 
ocell, des d’una banda de dins del plec de la cartolina fins 
al darrere de les ales de cada colom. I finalment, posem 
cola les bandes de dins de la cartolina i la pleguem.



Branques d’olivera, com a complement

6è pas: 
Un altre símbol de la pau són les branques 
d’olivera. Per fer cada branca, agafem una tira de 
cartolina marró, i un tros de cartolina verda on 
dibuixem i retallem unes fulles semblants a les 
d’una olivera. Per úlim, enganxem les fulles a cada 
costat d’una branca (tira de color marró).

Quan tinguem fetes les branquetes o tiges, 
n’enganxarem cadascuna a cada bec dels coloms.



I vet aquí, una mostra del mòbil amb els 
coloms i les branquetes d’olivera 
enganxades als becs. Per penjar a la paret 
de l’habitació o ... al lloc on desitgeu de la 
vostra casa! 

I ja teniu una manualitat per celebrar el
Dia Escolar per la No Violència i la Pau, 
que es commemora el 30 de gener.


