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Voleu convertir la vostra nevera en 

una obra d’art? Us proposem fer 

aquestes emoticones animades, 

pensades per a vosaltres, lectors 

manetes internautes: segur que hi 

quedareu enganxats!

tallerEl
Realització i fotografies: 

Cristina PiCazo
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Plegueu trossets de cartolina per la meitat 

i dibuixeu-hi la meitat dels elements 

facials (mig cor, mig ull, mitja boca...). 

Retalleu-los. Serviran de plantilles.
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Resseguiu les plantilles amb retola-

dor: les cares sobre els cercles grocs i 

els cors sobre escuma vermella.
Dibuixeu cercles sobre l’escuma fent servir la 

tapa de plantilla. Retalleu-los.
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Pinteu sobre els cercles blancs els diferents elements amb reto-

lador (puntets dels ulls i les dents). Enganxeu els cercles grocs 

sobre el cercle que correspon i encaixeu amb compte les peces 

dels cors i la llengua.

Material

escuma  
(goma EVA) de colors: negre, vermell, groc i blanc

tisores

retolador  
permanent

cola líquida 
de silicona

llapis 

una 
esponja

imant  
autoadhesiu

pintura taronja

cartolina

EMOTICONES 

QUE (S’)ENGANXEN!
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Retalleu dels cercles grocs tot allò que no sigui 

negre: els cors, la llengua, l’ull. Per poder accedir 

als elements interiors, feu un tall recte horitzontal. 

Retalleu la llengua i el cor d’escuma vermella.
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Com us ha quedat? Envieu-nos-en una foto amb el vostre nom, 
edat i població i la publicarem al “Calaix del doctor Cirera”!

Pinteu amb retolador negre els detalls. Poseu 

una mica de pintura sobre la tapa, suqueu-hi 

l’esponja i pinteu els voltants de les emoticones. 

Deixeu-ho assecar.
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Retalleu tires d’imant autoadhesiu i enganxeu-les 

al dors de les emoticones.
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llapis 

una 
esponja

imant  
autoadhesiu

una tapa 
rodona

Amb les emoticones 
podeu enganxar a la 

nevera la llista d’anar a 
comprar o el calendari 

d’aniversaris!
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bustia@cavallfort.cat Cavall Fort 
Bailèn, 71 bis, àtic 2a 
08009 Barcelona

Compte a fer 
segons quines 
emoticones!


