CONSTRUEIX EL
TEU CAPGRÒS,
I VINE A LLUIR-LO A L’ESBAIOLA’T!

LA CITA:
CERCAVILA DE CAPGROSSOS
DE L’ESBAIOLA’T
DIUMENGE DIA 17 DE JULIOL DE 2022
A LES 12.15H
SORTIDA: PLAÇA DE LA CLOSA

Necessiteu:
Una caixa de cartró lleugera i com
més resistent millor
Paper prim de diferents colors
Cola
Cinta adhesiva gran
Cinta de pintar de diferents
gruixos
Brotxes i pinzells
Recipients o plats grans per a la
cola i les pintures
Pintures de diferents colors (al
tremp o acrílica)
Cúters / tisores
Feltre, tubs de cartró, llana,
serpentines i tots els elements
que vulgueu per guarnir el
capgròs!

CAPGRÒS AMB
CAIXA DE CARTRÓ

1

Aconseguiu una caixa de cartró o de sabades, trieu un
personatge i poseu fil a l’agulla! Us recomanem que no
trieu una caixa ni massa gran ni massa petit i que us
assegureu que hi cabeu bé i que podeu controlar-ne el
contrapès.

2

Precinteu la caixa amb cinta adhesiva deixant un dels
costats petits obert perquè serà per on introduireu el cap.
Pinteu-la tota d’un color o bé folreu-la amb paper (no
massa prim)

3

Per altra banda, dibuixeu i pinteu sobre papers tots els
elements que aniran a la cara del capgròs: ulls, celles i
pestanyes. Seguidament, retalleu-les i encoleu-los a la part
frontal de la caixa.

4

Foradeu la boca del capgròs a l’alçada dels vostres ulls
amb una mida prou gran per poder-hi veure. Els llavis es
poden folrar amb paper cargolat i, d’aquesta ,manera, se’ls
dona volum. També podeu fer el nas i les orelles amb tubs
de cartró.

5

I per fer els cabells, un bon cabdell de llana, serpentines,
feltre o qualsevol altre material del color que trieu

SI VOLEU MÉS INFORMACIÓ
O TENIU DUBTES,
CONTACTEU AMB NOSALTRES:
Amàlia Atmetlló i Folguera
Festival Esbaiola’t
Tel. 973 281 457
esbaiolat@labaldufateatre.com
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