
Mural del confinament i 
del Sant Jordi d’estiu,
17a manualitat #acasa



Dificultat:
Alta

Material:
Paper mural, pinces per la roba, cordill, fulls blancs per pintar, 4 cartolines de colors, cola, cinta 
adhesiva, cartolina rígida o gruixuda, plàstic reciclat transparent per la finestra, llapis per 
dibuixar, goma i ceres per  pintar. 

Estris:
Regle, tisores i cola o grapadora si preferiu grapar a enganxar amb cola.

Objectiu:       
Il·lustrar el confinament que hem viscut durant aquest temps de coronavirus, amb un mural i a partir 
d’una finestra i amb diferents complements com un estenedor, uns ornaments, uns nens que canten o 
llegeixen… I adaptar-lo, també, al Sant Jordi d’estiu.



ACCESSORI PREVI DEL MURAL

Banderoles de festa major

Dificultat: 
Baixa

Material:
Plantilla amb forma de triangle feta de 
cartolina, fulls de colors, cola, llaç o 
cordill.

Estris:
Tisores, llapis i regle.



Anem posant la plantilla sobre els  fulls de 
colors. Amb el llapis la resseguim i fem tantes 
banderoles com vulguem fer. 

Seguidament, les retallem i, per últim, les
enganxem al cordill.

Com les fem?



1r pas: 
Dibuixem les finestres sobre cartolines rígides amb 
el regle i el llapis. Necessitem 4 parts (dues iguals 
per a cada porta), d’una mida aproximada de foli o 
Din A3, com preferim. Recordem de deixar 1 cm per 
a les frontisses que aniran per la part de fora de la 
finestra.  Indiquem el gruix del marc, que pot ser de 
4 cm per 6 cm. Quan tenim la primera porta, la 
podem fer servir com una plantilla per fer les altres.

2n pas: 
Una vegada tinguem dibuixades les quatre parts de la 
finestra, passem a pintar-les i a retallar-les tot buidant 
la part de dins on anirà el plàstic.

L’element principal: les finestres



3r pas: 
4t pas: 
Una vegada les tinguem, les enganxarem pels 
laterals de les frontisses (en blanc a la foto) al 
mural. Podem enganxar-les primer amb cola i 
després quan obrim la finestra, a l’interior amb una 
cinta adhesiva perquè quedin més fixes.

Agafem una de les parts de la finestra posem cola per 
la part sense pintar i enganxem el plàstic que farà de 
vidre i així mateix fem amb l´altra part de la finestra 
enganxada al plàstic fins que tinguem les dues parts. 



AFEGIM COMPLEMENTS MURAL: 
Un cop fet el mural amb la finestra i les banderoles, podem anar elaborant i afegint diferents elements
dins i fora la finestra, segons l’enginy de cadascú:  

Dibuix de nen i nena cantant
Lleixa amb testos amb flors o 
ornaments - us podeu inspirar 
en la 14a manualitat que ja vam 
fer.

Un estenedor amb roba pròpia 
d’aquest estiu (mascareta, 
banyador...)



El llibre de Sant Jordi: 
I quan arriba el Sant Jordi d’estiu, hi podeu dibuixar i afegir també, un llibre amb dibuixos i motius 
de la Diada, que es vegi a l’interior de la finestra.  


