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Maqueta per a contes de tardor

Objectiu:
Fomentar l’escenificació dels contes que els 
infants coneixen, ambientats en la tardor.

Dificultat: 
Mitjana 

Material que necessitem:

Una cartolina blanca gran, un tros de cartró de la mateixa mida que la cartolina, plantilles per 
imprimir (dibuix de les fulles i del personatges d’un conte) o fetes per vosaltres, pals de fusta, 
tres cartolines (verda, vermella i marró), pasta per modelar i plastilina.

Estris:
Ceres, llapis, cola d’enganxar i tisores.



Plantilles:



1r pas: 
Enganxar la cartolina al cartró amb cola. Una vegada 
estigui ben enganxada, la pintem amb les ceres per 
posar-li un color de base que sigui de la tardor.  

2n pas: 
Pintem i retallem els dibuixos de les plantilles que hem
imprès. Els deixem preparats per fer el muntatge.



3r pas: 
A la cartolina verda, hi dibuixem dos arbres. I pintem dos palets de fusta pels dos costats, 
amb les ceres de color marró. Tot seguit retallem els arbres, i els deixem preparats per 
enganxar-hi després els palets. 



4t pas: 
Per fer els bolets, agafem la pasta per modelar i en fem boles i ’xurros’. 

b) Després, amb les mans, hi enganxem els ‘xurros’.a) Primer, amb el dit farem un petit forat a les boles.



5è pas: 
Fem un bolet gran
a) Agafem les cartolines marró i 
vermella. De la marró, en retallem 
un rectangle. De la vermella, amb 
ajut d’un plat petit, en dibuixem i 
retallem un cercle. I pel radi del 
cercle, en fem un tall.

b) Amb el rectangle fem un cilindre 
en forma de tronc, i l’enganxem 
amb cola. Als extrems oberts del  
cilindre els hi fem un petit plec, 
que serveixi de base per enganxar. 
I del cercle, en fem un barret i l’hi 
posem gomets. 

c) Per enganxar el barret al tronc
(cilindre), hi fem uns petits talls als
plecs dels extrems. També posem 
cola a l’altre extrem per enganxar-
lo a la maqueta. Aquest bolet gran, 
quedarà enganxat de forma fixa a 
la maqueta.



6è pas: 
Enganxem els pals als arbres, i també als 
personatges dels contes i perquè puguin 
aguantar-se dempeus. Finalment, posem a cada 
arbre i a cada personatge, una base de plastilina, 
perquè s’aguantin a la maqueta.

7è pas: 
I ja podem col·locar tots els elements a la maqueta: les 
fulles pintades, els bolets que hem modelat i els 
personatges. Els elements que hi posem amb plastilina, 
els podrem moure com desitgem per explicar els contes!


