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19Poseu-hi el vostre nom, 
l’edat i la població on viviu.

 bustia@cavallfort.cat 

 Cavall Fort 
 Bailèn, 71 bis, àtic 2a 
 08009 Barcelona

Ens agradaria molt veure com us ha quedat 
aquest taller. Envieu-nos-en una foto i la  
publicarem al “Calaix del doctor Cirera”!

Amb el Supervigilant la vostra tauleta 

 no corre perill! La protegeix de les caigu-
des, de les ratllades... i dels tafaners!

tallerEl
Realització i fotografies: 

Cristina PiCazo
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Col·loqueu els dos rectangles de cartó separats un dit 

sobre la peça de goma EVA. Retalleu-la amb un marge 

d’uns dos centímetres al voltant. Afegiu-hi el perfil  

d’una mà a un costat.
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Torneu a posar els dos cartons sobre un 

altre tros de goma EVA i retalleu-lo amb el 

mateix marge.
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Enganxeu els dos cartons sobre la peça 

de goma EVA que té el perfil de la mà. 

Enganxeu l’altra peça de goma EVA 

al damunt de manera que cobreixi els 

dos cartons.
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Enganxeu la tercera peça de cartó sobre 

un altre tros de goma EVA i retalleu-la 

amb dos centímetres de marge.  

Retalleu-ne els angles. 

Feu servir la tauleta de plantilla i 

retalleu tres rectangles de cartó  

de la mateixa  mida.
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La funda per a protegir  

la vostra tauleta!

Material

Escuma  
(goma EVA) de colors

Cinta  
de goma 

Velcro autoadhesiu

Cola de silicona

Retolador  
permanent

Cera de  
color vermell

Cartó

EL SUPER-
VIGILANT 
EL SUPER-
VIGILANT 
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Plegueu i enganxeu els quatre costats 

i enganxeu als angles les puntes de les 

quatre tires de goma.
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Retalleu i enganxeu peces de colors de goma EVA per 

fer el Supervigilant a la carpeta.
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Pinteu la cara amb el retolador i la cera i enganxeu dos 

trossets de Velcro: un a la tapa i l’altre a la mà.
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Enganxeu aquesta peça a l’interior de  

la carpeta.
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Quan tot estigui ben sec, poseu la tauleta  

a la carpeta i subjecteu-la amb les tires  

de goma.
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Tisores

El Supervigilant 
també protegeix 
llibretes, quaderns, 
llibres, calculadores...  
Feu servir l’objecte 
de plantilla per a fer 
la carpeta, i llestos!

No teniu tauleta? 
Cap problema! 
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