
Nadal natural

Tallers de manualitats amb elements naturals

Plaça Major de Castelló
23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 de desembre i 2, 3, 4 y 5 de gener

D'11 h a 14 h



Característiques

Tallers per a públic infantil i familiar.
12 taules disposades en la plaça major:
- D'11 h a 11.30 h (d'11.30 h a 11.45 h desinfecció).
- D'11.45 a 12.15 h (de 12.15 h a 12.30 h desinfecció).
- De 12.30 a 13 h (de 13 h a 13.15 h desinfecció).
- De 13.15 h a 13.45 h (de 13.45 a 14 h desinfecció i recollida).

Tallers d'aproximadament 30 minuts.
Tots els materials inclosos.
Inscripció prèvia en el tauló d'accés.
Sense recinte de delimitació però 1 família per cada taula amb material
individualitzat.
2 monitors per a explicar les elaboracions i instruccions.
Utilització de materials naturals procedents de restes de poda de la ciutat, neteja,
etc. així com altres materials.



Penjolls de nadal amb rodanxes de branques.
Arbres de nadal amb branques i decoració personalitzada.
Disseny d'animals amb fulles i materials naturals.
Test per a planta pasquera amb branques i corda.
Ninots amb llana i branques.
Decoració de corones (disfressa) amb elements naturals.

Tallers de manualitats amb elements naturals: branques procedents de podes de
la ciutat, bellotes, pinyes, troncs, fulles de diferents tipus, fruits caiguts, etc.

 
1.
2.
3.
4.
5.
6.

materials i tallers



Penjolls de Nadal

Materials: rodanxa de branca amb
forat, corda, pedres i colors.
Elaboració: pinta la rodanxa amb un
disseny de nadal. També pots acolorir
les pedres i pegar-les amb la cola.
Utilitza els colors i el material que
disposes en la taula.
Passa la corda pel forat i ja tindràs la
teua bola de l'arbre de nadal
personalitzada.

dies 23 i 24



Materials: branques, cordes i material de decoració.
Elaboració : Munta les branques en la taula en funció de la grandària, tal com
s'indica a la foto. Reserva corda per a penjar les boles decoratives. Lliga les

branques amb la corda fent nusos. Una vegada muntat l'arbre, decora les boles
de cartó utilitzant les pintures. Recorda netejar el pinzell amb aigua cada vegada

que canvies de color. Penja les boles amb la corda.

arbres de nadal

dies 26 i 27



Materials: fulles de tota mena, cartó, colors, bellotes, pinyes, colors.
Elaboració: Tria l'animal que desitgen decorar. Dibuixa-ho amb la plantilla en el

cartó i retalla la seua silueta. Utilitza les fulles, pinyes o bellotes per a reproduir el
pelatge de cada animal i els colors per a pintar els ulls i la boca.

Animals

dies 28 i 29



 

Test per a planta pasquera

Materials: branques, corda, botelles de
plàstic, tisores, cola, terra i planta.
Elaboració: tala la botella de plàstic per a fer
el recipient de la planta. Pega les branques
tallades al voltant del test i enrotlla-la amb
corda. Posa la planta i la terra en el test.

dies 30 i 31



Materials: branques, llana, ulls, cola...
Elaboració: enrotlla la llana al voltant de la branca com si estigueres vestint el

ninot. Tala i pega el pèl i finalment pega els ulls.

Ninots amb branques

dies 2 i 3



Corones per a reis i reines

Materials: cartó, materials
naturals.
Elaboració: talla el cartó
com una tira allargada i
pega'l amb el zel. Utilitza la
cola per a decorar la corona
i els materials naturals que
tens: fulles, branques, etc.

dies 4 i 5




