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Motius decoratius amb caretes de pallassos

Objectiu:
Elaborar elements decoratius amb caretes de pallassos, per penjar en una habitació de 
casa, i donar ambientació de festa de Carnestoltes.

Dificultat: 
mitjana-baixa

(S’utilitzen globus simulats, de cartolina, perquè l’activitat es pugui realitzar amb els més 
petits de la casa. En cas de voler-la fer tot inflant globus, caldrà més col·laboració de
l’adult amb els infants menors de vuit anys).



Material que necessitem:

Plantilles, retoladors, una cartolina Din 

A3 blava i una vermella, folis blancs, 

cintes de colors (d’un metre almenys), 

paper fi o rugós de colors per fer els 

llacets, cintes i goma d’enganxar.

Estris:

Ceres de colors, retoladors i tisores.



1r pas: 
Imprimim les plantilles; podem imprimir la plantilla de la careta de mida DIN A4 i afegir un globus pel nostre 
compte, però recomanem imprimir en DIN A3 la següent plantilla amb el globus en la cartolina vermella





2n pas: 
Retallem la dues parts de la careta i les pintem.
Podem repetir l’operació en una segona plantilla i fer
un segon pallasso.

3r pas: 
Retallem el barret del pallasso i el globus. Repetim 
l’operació amb una altra cartolina de color diferent per 
a l’altre pallasso.



4t pas: 
Agafem petits rectangles de paper fi i els girem 
pel mig per fer la forma de llacet. Tot seguit, 
agafem una cinta d’un metre de llarg i anem 
anusant els llacets pel mig.

També retallem dos rectangles més grans i els  
hi anusem una cinta pel mig. Cadascun 
d’aquests llaços serà per un dels pallassos.



5è pas: 
Anem enganxant cadascuna de les 
peces en una de les cares del 
globus.

Primer la boca, els ulls i el barret.



6è pas: 
Girem el globus per la banda on no hi ha la cara i li
enganxem una cinta amb els llacets. Repetim
l’operació amb el segon pallasso i una altra cinta de
llacets preparada.

7è pas: 
I finalment, tornem a girar el globus per enganxar-li
el llaç gran sota la barbeta. I fem el mateix amb
l’altre pallasso.



I ja tenim les caretes de pallassos per penjar
ben amunt d’alguna paret de la casa.

Així donarem un ambient de festa, per rebre 
el Carnestoltes!!


