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Titelles que canvien estats i emocions

Objectiu:
En un temps de pandèmia, en què els petits de la casa no veuen la cara dels adults i de 
moltes persones que la porten coberta amb mascareta, es pretén fer una manualitat amb 
els més petits, per descobrir i anomenar diferents estats i emocions de les expressions 
facials. 

Font:
Ens inspirem en el llibre:

• Qui està feliç? : descobreix i anomena les teves primeres emocions / il·lustracions de 
Jarvis. Barcelona: Brúixola, 2017.

Dificultat: 
Mitjana - baixa



Material que necessitem:

Una cartolina blanca, canyetes o pals de 

brotxeta i cola d’enganxar. 

Estris:

Un llapis senzill de grafit i uns quants llapis de 

colors, retoladors, grapadora, tisores i un plat 

petit o alguna cosa rodona per fer de motlle de 

les cares.



1r pas: 
Agafem un motlle en forma de rodona que ens faci de 
plantilla (pot ser un plat o un objecte circular), i el  
posem damunt de la cartolina blanca. Amb un llapis 
fem dos cercles per a cada titella, tot resseguint el 
contorn del motlle.  

2n pas: 
En cada cercle, dibuixem una cara que expressi un estat
(dormint o despert) o una emoció (tristesa o alegria....).
Per a cada titella, dibuixem un estat o emoció en un
dels cercles, i en un altre, que representi el revers, el
contrari. A part, podem dibuixar complements que
facin de cabells.



3r pas: 
Tot seguit, retallem les formes dibuixades
(cares i cabells).

4t pas: 
I ja podem pintar-les amb diferents colors.



5è pas: 
A part, fem un rectangle petit de paper, el 
pleguem per la meitat i, pel mig, hi grapem una 
canyeta.

6è pas: 
A continuació, hi enganxem una cara al rectangle 
grapat a la canyeta. I també posem cola a la part 
posterior de la cara, i tot seguit, hi enganxem la 
mateixa cara amb una altra expressió.



7è pas: 
Un cop ho hem deixat assecar, girem la canyeta tan ràpid com puguem, i observem com la careta 
canvia d’expressió. Ja tenim una imatge en moviment!


