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Fes la teva Erugueta Goluda!

Objectiu:
Construir el personatge l’erugueta goluda del conte 
d’Eric Carle, i que els infants puguin reproduir-lo o 
recordar els conceptes que s’hi donen - els nombres, 
els colors, els dies de la setmana… i la metamorfosi 
d’alguns insectes a la primavera.

Dificultat: 
Mitjana

       



Material que farem servir:
4 cilindres de paper higiènic -que tallem per la meitat fins a obtenir-ne 8 -, cola blanca, un 
pinzell, tisores, retolador, llapis de colors, fil resistent de color verd i un tros de cartolina o un 
cartró per fer la cara.                                                                              

A més, roba de color verd amb diferents estampats i un tros de roba marró o vermella per fer 
el cap. (En lloc de la roba, una altra opció és pintar els cilindres). 

Preparació de plantilla: 
Fem una plantilla amb un cartró o 
cartolina per fer els retalls de roba. 

La mida de la plantilla és de 10 cm 
d’ample per 14 cm de llarg, per tal de 
folrar els cilindres per fora i per 
dins. Si els vostre cilindres són més 
grans, haureu d’adaptar la plantilla.



1r pas: 
Posem la plantilla sobre la roba i amb un retolador la 
marquem. Repetim aquesta acció fins a vuit vegades a 
la roba i després retallem els vuit trossos de roba. 

Tot seguit, dibuixem també el cap en un tros de cartró 
i el retallem. Foto 

2n pas: 
Un cop ho tenim tot retallat, comencem a folrar els cilindres 
amb cada tros de roba. Primer encolem els cilindres per fora i 
els enrotllem amb la roba i després els hi enganxem la roba 
sobrant amb cola per dins. Així, fins que els tinguem tots fets.



3r pas: 
Un cop estan secs, unim els cilindres de dos en dos amb el fil 
verd, tot passant-los el fil per dins dues vegades i fent un nus al 
final. Així ho fem fins que tots estan units.     

Si voleu, també podeu enganxar-los amb una grapadora, però 
perdran part de la mobilitat.

4t pas: 
Dibuixem i pintem la carona i, tot seguit, la grapem a un 
extrem de la filera de cilindres. 

I ja tenim la nostra ‘erugueta’ per jugar!


