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Si t’agrada el planeta en què vivim i la vida que ens ofereix 
la natura, és molt important que et comprometes a seguir un 
estil de vida més sostenible.

Una bona manera de començar a prendre’n consciència  
des de casa és intentar reduir els materials de rebuig i 
reciclar-los. Hi podràs fer manualitats ben divertides  
i gaudir de bons moments. 

T’aconsellem que t’acostumes a emmagatzemar-los en  
una bossa, o en una caixa, per a poder reutilitzar-los  
en qualsevol moment. Fes servir la imaginació i 
transforma’ls en joguets enginyosos com els que  
trobaràs en aquest llibre!

Recorda que ets un artista i que cada peça que 
crees serà una obra única. Com més variats  
siguen els materials, més originals  
seran les peces. Fil a l’agulla!

Papers i cartó: paper de diari, de revistes, d’embolicar 
regals, d’embalar, bosses, plats de cartó, capses, oueres, 
tubs de paper de vàter o de cuina...

Teles i costura: retalls de tela, peces de roba que ja no 
es fan servir, draps, botons, cintes, cordons, llana, corda, 
granadura, lluentons...

Envasos: botelles i pots de vidre o de plàstic, capses, 
brics, envasos de iogurt, taps, xapes, llandes, bosses...

Materials que pots reciclar

RECICLA
Protegeix i cuida el planeta!
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DRAC
Els dracs tenen fama de ser criatures terrorífiques que amenacen amb 
flamarades a qui se’ls posa davant. Tot i això, en alguns llocs, com ara la 
Xina, aquest animal mític desperta una gran admiració i respecte. El teu 
podria arribar a ser un gran company de jocs!

Construeix un personatge de llegenda!

Recicla
Per a fer el cap  
del drac, fes servir 
les oueres de cartó.

Dues oueres de cartó, pi
ntures i 

pinzell, gomes elàstiques, papers  

estampats, unes tisores, cola 

blanca i un pinzellet per a 

aplicar-la, una grapadora  

i un pal.

Materials
Pinta
Pinta les oueres per dins 
i per fora. La part interior 
serà la boca. Espera que 
s’asseque la pintura. 

Uneix
Amb una goma 
elàstica, uneix les 
oueres tal com es 
mostra en la figura.

Retalla
Per a fer les escates 
del drac, retalla papers 
estampats de formes 
grans i menudes.

Col·loca
Aplica cola blanca 
amb el pinzellet per 
a enganxar els papers. 
Quan ja tingues les 
escates, fixa-les a  
l’ouera amb la 
grapadora.
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Viurem junts històries  
ben divertides!

Retalla
Retalla papers 
estampats per a fer 
les celles. 

Posa les celles damunt dels 
ulls i enganxa-les amb la 
cola blanca, aplicada amb el 
pinzellet. La cara del nostre 
amic ja estarà acabada!

Col·loca 
Per a convertir el teu drac en 
un titella, ajusta-li un retall 
de tela al cap amb una goma 
elàstica. Uneix la part final 
de la tela amb el pal de la 
cua i podràs fer ballar el drac 
al so de la música. 

Crea
Per a confeccionar la  
cua del drac, retalla tres  
peces de paper de colors  
i fixa-les amb una goma 
elàstica a la punta del pal.

Enganxa


