DOSSIER
de

TALLERS DE TITELLES
per Glòria Arrufat

GRUPS DE 3-5 ANYS
TITELLA DE DIT - TALLER TEMÀTIC
Durada: 45 min aprox.
Nombre de participants: grups de 8-10 infants
amb acompanyants
Temàtica:
Tenim temàtiques per a tot l’any. Temàtica de
Nadal i Reis, Carnestoltes, Sant Jordi, la
Castanyada i les estacions de l’any.
Format de l’activitat
Es farà una breu introducció presentant els personatges i la història de cada
temàtica en concret. Per exemple, els personatges de la castanyera, el Senyor
Carnestoltes, etc. Un cop tinguem aquests persontages decidirem quin triem
per a la construcció del titella.
Un cop fets els titelles es representarà la història amb els infants en un teatrí.
Que si dóna temps també faran ells mateixos.
Materials necessaris:
- Pasta de sal
- Pintures
- Pinzells
Metodologia:
Es reparteix un troç de
pasta a cada infant i
l’ha de modelar per a
què tingui la forma del
personatge
triat.
Després es pintaran les
figuretes de diferents
colors.
Organització de l’activitat
- Espai: adequat a l’activitat i al nombre de participants. Espaiós i ben
il·luminat. Accés a aigua per rentar-se les mans. Lavabos.
- Taules i (cadires opcionals) adequat al nombre de participants.
- davantals per a tots els participants i per als acompanyants també.

GRUPS DE 5-7 ANYS
TITELLA DE DIT - TALLER TEMÀTIC
Durada: 1:30 aprox.
Nombre de participants: grups de 8-10 infants
Temàtica
Tenim temàtiques per a tot l’any. Temàtica de Nadal i Reis, Carnestoltes, Sant
Jordi, la Castanyada i les estacions de l’any.
Format de l’activitat
Es farà una breu introducció presentant els personatges i la història de cada
temàtica en concret. Per exemple, els personatges de la castanyera, el Senyor
Carnestoltes, etc. Un cop tinguem aquests persontages decidirem quin triem
per a la construcció del titella.
Un cop fets els titelles es representarà la història amb els infants en un teatrí.
Que si dóna temps també faran ells mateixos.
Materials necessaris:
- boles porex
- paper pinitxo
- cola blanca
- tisores
- escuradents
- cartolines de colors
- retolador negre
- pinces d’estendre
- llanes

Metodologia
Començarem amb la construcció del cap, que s’uneix amb el coll i es forra de
paper pinitxo. Per altra banda amb un rectacngle
de cartolina que farem a la mida dels dits dels
infants, farem un tub i l’enganxarem. Per fer els
complements (cabells, barrets, etc) farem servir
cartolines de colors o llanes.
Organització de l’activitat
- Espai adequat a l’activitat i al nombre de
participants. Espaiós i ben il·luminat.
- Taules i (cadires opcionals) adequat al nombre de
participants.
- davantals per a tots els participants i (en cas que
n’hi hagi) pels acompanyants també.

GRUPS DE 8-10 ANYS
TITELLA DE GUANT - TALLER TEMÀTIC
Durada:1:30h aprox.
Nombre de participants: grups de 8-10 infants
Temàtica
Tenim temàtiques per a tot l’any.
Temàtica
de
Nadal
i
Reis,
Carnestoltes,
Sant
Jordi,
la
Castanyada i les estacions de l’any.
Format de l’activitat
Es farà una breu introducció
presentant els personatges i la
història de cada temàtica en
concret. Per exemple, els personatges de la castanyera, el Senyor Carnestoltes,
etc. Un cop tinguem aquests persontages decidirem quin triem per a la
construcció del titella.
Un cop fets els titelles es representarà la història amb els infants en un teatrí.
Que si dóna temps també faran ells mateixos.
Materials necessaris:
- boles porex
- paper pinotxo
- cola blanca
- tisores
- teles de colors
- escuradents

- cartolines de colors
- retolador negre
- pinces d’estendre
- llanes
- cartró
- pinzells

Metodologia
Per al titella de guant, començarem amb la construcció del cap, que s’uneix
amb el coll i es forra de paper pinotxo.
Per altra banda farem el vestit copiant el patró a la tela i tallant-la. La cosirem
menys els forats del cap i les mans. Per fer els complements farem servir
cartolines de colors, teles i/o llanes.
Per fer el decorat, utilizarem cartró per fer l’estructura i papers de diferents
colors i textures per recobrir-lo.
Organització de l’activitat
- Espai adequat a l’activitat i al nombre de participants. Espaiós i ben il·luminat.
- Taules i (cadires opcionals) adequat al nombre de participants.
- davantals per a tots els participants.

GRUPS DE 11-13 ANYS
TITELLA DE FIL - TALLER TEMÀTIC
Durada:1:30h aprox.
Nombre de participants: grups de 8-10 infants
Temàtica
Tenim temàtiques per a tot l’any. Temàtica de Nadal i Reis, Carnestoltes, Sant
Jordi, la Castanyada i les estacions de l’any.
Format de l’activitat
Es farà una breu introducció presentant els personatges i la història de cada
temàtica en concret. Per exemple, els personatges de la castanyera, el Senyor
Carnestoltes, etc. Un cop tinguem aquests persontages decidirem quin triem
per a la construcció del titella.
Un cop fets els titelles es representarà la història amb els infants en un teatrí.
Materials necessaris:
- bola de suro mitjana
- boles de fusta petites
- cola blanca
- tisores
- escuradents
- cilindre de cartró
- pinces d’estendre

- llana o ràfia
- pintures
- pinzells
- llistons fusta
- barrina
- cordill i fil

Metodologia
Per al titella de fil començarem amb el muntatge de les mans i cames.
Agafarem una bola de fusta mitjana i li lligarem un fil. Desmuntarem les pinces
d’estendre i les enganxarem per la part llisa passant el fil de la bola. Pels
braços ho farem amb una pinça i per les cames amb dues deixant una mica
de fil entre elles. Els fils els passarem pel cilindre de cartró que tindrà 4 forats
fets, pels braços i per les cames i els lligarem entre si. Els dels braços els
deixarem llargs per lligar després el cap.
Pintarem el cap i li farem uns cabells amb llanes o ràfia. Passarem el fil que el
lliga amb el cos per dins del cap i hi lligarem els cabells.
Per altra banda, farem el control, unirem els llistons pq fagin forma de T i hi
passarem el fil pels forats dels extrems, un el lligarem al cap, i els altres dos a
braços o cames.
Organització de l’activitat
- Espai adequat a l’activitat i al nombre de participants. Espaiós i ben il·luminat.
- Taules i (cadires opcionals) adequat al nombre de participants.
- davantals per a tots els participants i pels acompanyants també.

