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Estrelles de Nadal

Objectiu:
Fomentar l’esperit nadalenc amb creativitat per guarnir la casa.

Dificultat: 
Mitjana

Material que necessitem:

Papers cel·lofana de color (blau, groc i vermell), pals de fusta i cintes de colors. 

Estris:

Cola d’enganxar, llapis, capsetes i tisores



Estrelles de Nadal
Pas previ

Agafem una peça de cel·lofana d’un color i una capsa. De la cel·lofana, en retallem trossos molt 
i molt petits amb unes tisores i els anem deixant dins la capsa, on els acabem de triturar fins 
que quedin com a ‘purpurina’. Podem fer el mateix amb els papers cel·lofana dels altres colors, 
cadascun per a una estrella. 



1r pas: 
Per a cada estrella necessitem sis pals de fusta. 
Agafem tres pals i en muntem un triangle. Per fer-lo, 
a cada extrem hi podem guixar una creueta, o posar-
hi la cola per on s’enganxi amb l’altre pal. Després, 
fem l’altre triangle.

2n pas: 
Posem un triangle capiculat damunt de l’altre (és a dir
en sentit oposat), i amb un llapis en senyalem els punts
de contacte per enganxar-los. Tot seguit, posem cola
als senyals i els enganxem.



3r pas: 
Una vegada tenim les estrelles fetes, n’agafem una, i li 
posem cola per una cara i l’arrebossem amb els trossets 
de cel·lofana que tenim retallats. Després, fem el 
mateix, per l’altra cara. Repetim l’operació per guarnir 
cada estrella d’un color diferent.

4t pas: 
I per finalitzar, a cada estrella hi anusem un tros de cinta 
per poder-la penjar on desitgem. 



5è pas (opcional):
A partir d’aquí, podem utilitzar les estrelles amb diferents finalitats decoratives. Hi podem afegir una 
cua amb paper lluent, per convertir-la en l’estel de Betlem, o si la volem penjar a l’arbre, ficar-hi un 
retrat a dins -exemple a la foto, amb un personatge de la Mafalda però pot ser d’un retrat nostre... 
Estrelles tant diverses com siguin els vostres desitjos per preparar el Nadal!!


