
“El Capità Superverd”
amb material reciclat,
15a manualitat #acasa



Estris: Tisores, grapadora, retolador
permanent i pinzell.

Material de papereria: Cola, gomets per 
els ulls i per la xapa de ‘Superverd’.

Material reciclat: Cercle de plàstic per fer 
el cap (un cilindre on s’enrotllen cintes, o bé 
un tap); trossos de goma eva  per fer els 
cabells en groc i les cames en verd; cilindre 
de paper i higiènic pe fer el cos, dos 
trossos de paper de seda verd per al cos i 
capa, un tap per la xapa, cordill o cordons 
per als braços i per lligar el cap al cos, un 
cucurutxo de barret (pot ser d’un ‘Calipo’).

Objectius:
A partir de material reciclat, construir un titella inspirat en el personatge de conte creat per Ellie Bethel i 
Alexandra Colombo, i fomentar així el respecte al medi ambient entre els nens i nenes.

Dificultat: 
Mitjana - alta



1r pas: 
Agafar el cercle de plàstic i dibuixar la carona, ulls, nas, 
boca i posar un gomet blau per als ulls. Llavors sobre un 
tros de  goma eva, dibuixar el cabell amb un retolador 
permanent.

2n pas: 
Retallar el cabell i enganxar amb el pinzell i cola.



3r pas: 
Agafem el cap i li posem un tros de cordill lligat al voltant 
del cercle que sobrin unes puntes i fem una trena amb el 
restant cordill que servirà per fer els braços. 

4t pas: 

Tallem dos tires iguals de goma eva per fer les cames 
i les grapem en una de les obertures del cilindre que 
ens servirà de cos.



5è pas: 
Aquest pas és una mica complicat. Fem dos talls petits en 
dos laterals del cilindre per la part contrària a les cames. 
Hi posem els braços, agafem el cap i les dues puntes del 
cordill que sobren i també les fiquem, i grapem el cilindre 
per dalt perquè quedi tot ben agafat.

6è pas: 
Per fer la samarreta, tallem un tros de paper de seda verd
de l’allargada del cos. Tot seguit, posem cola al cilindre
amb el pinzell, primer per davant i després per darrere, i
l’anem enganxant.



7è pas: 
Per fer el barret, agafem el cucurutxo (ex. de ‘Calipo’), en 
tallem la punta i el grapen per on hem tallat. Aleshores 
n’enganxem amb cola i pinzell la part més ampla al cap. 
Després, escrivim les lletres ‘SV’ de ‘Superverd’ sobre del 
gomet del tap. Aquest tap l’enganxem al cos.

8è pas: 
Tallem un altre tros de paper verd, de seda o semblant, 
tan ample com els seus braços estesos i llarg del coll als 
peus. L’arruguem per dalt i el grapem al cartró que 
enganxa el cap. I ja hem creat un Capità Superverd amb 
material reciclat!!


