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La Festa del Carnaval és la festa del món al revés!.
S’escull un rei que, durant uns dies, deixa fer les coses que la resta de l'any estan prohibides. Tothom
es disfressa, juga, balla, canta i fa bromes, deixant
de ser nosaltres mateixos i convertir-nos en el personatge que sempre hem volgut ser.
El Carnaval també està molt relacionat amb la tradició cristiana. Es celebra uns dies abans del Dimecres
de Cendra, dia en què comença la Quaresma. Els 40
dies que dura la aquesta són un temps de sacrifici en
el qual, per exemple, no es pot menjar gaire. Per això, durant el Carnaval hi ha més llibertat i es trenquen moltes regles. Cal aprofitar per fer tot allò que
després no es podrà fer!.
Dos personatges han representat la lluita entre el
que signifiquen el Carnaval i la Quaresma. Per un
costat, el rei Carnestoltes, gruixut, dragador, bevedor i esbojarrat. Per l'altre, la seva enemiga, la Vella
Quaresma, una vella de set cames, que dejuna i és
vegetariana. Qui acabarà guanyant?

En conveni amb:

Si voleu gaudir del Carnaval, endinseu-vos a la guia
que us hem preparat!

I love paper

Petits lectors
Per començar a descobrir
la festa...
Contes de 0-3 anys
El Meu primer Carnaval dels
Animals.
Barcelona : Estrella Polar, 2016.
A cada doble pàgina d’aquest llibre, el nen
haurà de buscar a la imatge el petit botó que
activa la música. Mentre escolta les melodies
podrà observar les fantàstiques il·lustracions
del seu interior.

disfresses

d’en

Sundqvist, Fideli
Barcelona : Gustavo Gili, cop. 2015.
El paper no només serveix per dibuixar, també
per experimentar i pensar en tot tipus de creacions, des de joguines i escultures fins a disfresses i decorats. Curiosa guia per introduirnos en l’increïble món del paper.

Revistes
També us poden servir les diferents revistes de labors que tenim
disponibles a la Xarxa Municipal de Biblioteques de Badalona per
poder crear tot tipus de disfresses. Vine a buscar-les a la biblioteca!.

Cordier, Séverine

Les

Técnicas y plantillas de papel recortado
para crear fabulosos juguetes, esculturas, disfraces y decorados

Teo

Burda
Offenburg : Burda-DrucK, 1967-2009.

Las labores de Ana
Barcelona: AESECE, 1993-

Denou, Violeta
Barcelona: Timun Mas, 2000.
Teo i els seus amics es diverteixen i juguen
disfressant-se de Caputxeta Vermella, conill,
ase, espantaocells i fada. A partir de les
il·lustracions, el nen pot observar i fer-se disfresses amb diferents peces de roba que tingui
a casa. Només caldrà mirar detingudament
quines robes s’ha posat en Teo i els seus amics.

Labores del hogar
Barcelona: El Hogar y la Moda, 1928-

I si encara vols saber més ...
Ajuntament de Badalona

El meu primer llibre de
carnestoltes
Ribes, Xell
Barcelona: Estrella Polar, 2014.
Llibre adreçat a nens molt petits per acompanyar el que aprenen a l’escola. Són llibres de
cartró i solapa amb il·lustracions senzilles,
clares i molt expressives per treballar amb els
més petits tant les festes populars com les
primeres emocions i sensacions.

A la web de l’Ajuntament de Badalona trobaràs tot allò necessari per seguir el Carnaval
ben informat!.
http://ajuntament.badalona.cat/

Portal Educatiu
Al portal educatiu Edu365 podràs trobar tot
de continguts relacionats amb el Carnaval:
carnaval a les biblioteques, carnavals famosos d’arreu del món, manualitats, etc.
http://www.edu365.cat/

Portal Gènius
El Carnestoltes també ha arribat al Gènius!
Podràs disfressar-te amb la Valentina, en
Gènius, en Play-me i en Bit i descobrir moltíssimes coses. No t’ho perdis!.
https://genius.diba.cat/es/

Maquillajes para chicos con
los que divertirse en fiestas
infantiles
Hertfelder, Birgit
Madrid: El Drac, 2010.
Des des de fa segles, la gent es maquilla per
motius diversos. Per tant, el maquillatge de
màscares té una llarga tradició. Actualment,
ens maquillem per a determinades ocasions
com Halloween o Carnaval.

Disfraces,
maquillajes,
máscaras y sombreros : para fiestas infantiles
Langnickel, Bainka
Madrid: Drac, 2013.
Amb fantàstiques formes, vius colors i senzills
materials podrem realitzar fàcilment disfresses, maquillatges, màscares i barrets per a
nens, que ells mateixos podran ajudar a confeccionar. Més de 20 patrons amb instruccions tant de les disfresses com dels accessoris.

Crea tus disfraces
Rivera Marinel·lo, Beatriz de
Barcelona : Círculo de Lectores, 2014.

Infantil
Voleu llegir algun conte sobre Carnestoltes?
Contes de 4-7 anys
Carnestoltes al jardí
Armengol, Gemma
Barcelona: Animallibres, 2013.
És Carnestoltes! Per celebrar-ho, totes les
bestioles del jardí s’intercanvien les feines
durant un dia i, de vegades, les coses surten
una mica al revés. És clar, no és gens fàcil fer
de perruquera o de fornera per primer cop!

Visca el Carnestoltes!
Baldó, Estel
Barcelona: Barcanova, 2014.
El Carnestoltes arriba a l'escola i anima a
tothom a disfressar-se. I no pot faltar
l'entrepà de botifarra d'ou i el de truita el
dijous gras i participar a la cercavila amb tota
la classe disfressats d'animals!

Animeu-vos a fabricar les vostres pròpies
disfresses amb materials senzills i barats.

Carnestoltes
Disfraces de objetos
Sanz Muelas, Isabel
Barcelona : Parramón, 2005.
Podreu trobar idees per convertir-vos en elegants rellotges de peu, en carbasses de
Halloween, en un vaixell o en un plat d’espaguettis, entre d’altres objectes quotidians que
poden resultar disfresses molt originals. 12
propostes i molts trucs, consells i plantilles
per a realitzar cada idea.

Maquillajes creativos para
fiestas infantiles
Wolfanger-von, Kleist, N.
Madrid: El Drac, 2009.
Et presentem les diferents fases de l’elaboració d’un maquillatge, explicades amb tot detall i amb fotografies. Aprendràs moltes tècniques i materials que t’ajudaran a realitzar el
maquillatge perfecte.

Canyelles, Anna
Barcelona: La Galera, 2012.
El Rei Carnestoltes ha vingut per regnar. El
seu regnat és curt, però farcit de soroll, festa,
disfresses i diversió. Els nens i les nenes es
disfressen i juguen, fins que apareix una vella
amb set cames: la Vella Quaresma!
Aleshores, la festa s'acaba de cop... o no.

Una fiesta de disfraces
Charlip, Remy
[Madrid] Lata de Sal, 2018.
Una festa de disfresses peculiar és la que vol
celebrar Juan a casa seva. No vol que cap
dels seus amics es comprin disfresses
elaborades, sinó que facin servir la seva
imaginació i facin disfresses amb el primer
que trobin.

L’Edu es
princesa

disfressa

de

Díez Fernández, Núria
[Barcelona]: Bellaterra, 2019
L’Edu és un nen de quatre anys molt alegre i
divertit. Com a tots els nens de la seva edat, li
encanta jugar i descobrir el món. Però, què
passa si a l’Edu li agrada disfressar-se de
princesa? L’entendran les persones del seu
entorn? Els seus pares deixaran que ho faci?
Es convertirà en una nena?.

La Vella Quaresma
Ferro, Elena
Barcelona: Baula, 2013.
Descobreix com va ser que la Vella Quaresma
va esdevenir un personatge, que, amb cada
cama que perdia, acostava una mica més la
primavera.

El Rei Carnestoltes i la Vella
Quaresma
Figueras Adell, Núria
Barcelona: La Galera, 2012.

Creació de disfresses i maquiLibro Usborne del maquillaje de fantasía
Childs, Caro
Londres: Usborne, 2008.
Una fantàstica introducció al maquillatge de
fantasia plena d’inspiració per crear monstres, bruixes, papallones i moltes coses més.
Pas a pas amb colors, dissenys, consells i
plantilles en blanc per provar nous dissenys.

Maquillajes, disfraces y decoración para fiestas infantiles de terror.
Fischer, Ute
Madrid: El Drac, 2012.
Diferents idees de maquillatges i disfresses
per a una festa de terror, així com per a la
seva decoració. Moltes fotografies i detallades instruccions fan molt fàcil la feina.

Creant disfresses amb els
més petits

Vet aquí que en un poble, ni gran ni petit ni
lleig ni bonic, hi havia dos veïns que es feien la
vida impossible. I és que aquells dos veïns
eren les persones més diferents que hi havia
hagut mai sobre la Terra.

Guillaume, Véronique

El carnaval dels animals

Disfraces divertidos para niños

Garilli, Elisabetta
Barcelona: Combel, 2020.
Inspirada en la música de “El carnaval de los
animales” de Camille Saint-Saëns i de la mà
del lleó, podrem conèixer tots els personatges de la suite a través de la música, el text i
les imatges. A més, el llibre inclou un codi QR
amb els fragments musicals de l’obra.

Celebrem Carnestoltes!
Río, Carmina del
Barcelona: Savatella, 2013.
Ja s’acosta Carnestoltes! Ens vestim de texans? O de vaques amb barrets?. "Celebrem
Carnestoltes!" descriu la il·lusió amb què els
nens preparen la festa a l’escola i com
gaudeixen del dia amb els seus companys.

Barcelona: Zendrera Zariquiey, 2001.
Amb l’ajuda d’aquest llibre podrem crear disfresses per als més petitons de la casa de manera fàcil i amb materials adequats per a
aquestes edats.

35 ideas divertidas para disfrazar a los
más pequeños

Hardy, Emma
Barcelona: Grijalbo, 2010.
Tots els passos de les disfresses estan detallats, des de com tallar la tela fins a afegir diferents detalls. Inclou apartat de tècniques
manuals útils i tots els patrons necessaris
dissenyats a tamanya natural.

El Gran libro de los disfraces
Pied, Savine
Zaragoza: Imaginarium, 2010.
Aquest llibre ens mostra 50 projectes fàcils i
originals per a crear la teva disfressa perfecta.

Coneixements
Voleu saber els orígens del
Carnaval ?
Orígens i tradicions
Festes i tradicions de tot
l’any: el costumari per a totes les edats

El llop Pepito i Carnestoltes
Roca, Maria Mercè
Barcelona: Barcanova, 2009.
Ja arriba Carnestoltes i el llop Pepito i els
seus companys de classe preparen la disfressa. L’escola sencera participa en la rua. Els
pares i mares també ajuden perquè tot surti
bé. Tots plegats rebran sa majestat Carnestoltes, que és el rei dels poca-soltes!

Ens
disfressem
Carnaval

per

Roig, Roger
Valls: Cossetània, 2014.

Ferro, Elena
Barcelona: Baula, 2009.
Vols saber per què es fa la Castanyada? Què
és un calendari d’Advent? Per què el Tió caga
regals? T’has preguntat mai per què el Carnestoltes i la Vella Quaresma no es poden ni
veure? Saps per què els ous són tan importants per Pasqua? I per què la nit de Sant
Joan és coneguda com la «nit del foc»?
Si vols saber això i més, acompanya en Sebastià Panarra, el follet de les festes, a fer un
recorregut pel calendari passant per les principals festes i tradicions de tot l’any.

Petita història del carnaval
de Solsona
Gilibets, Uriol
[Barcelona]: Editorial Mediterrània, 2018.
La Clara, que fa poc que viu a Solsona, viurà
per primera vegada, de la mà d’un bufó, l’arribada del Carnestoltes, coneixerà les comparses, els gegants, la penjada del ruc i d’altres costums d’aquesta festa.

Per Carnaval, farina i coc
amb sal!
Ibañez López, Núria
Benicarló: Onada, 2016.
En aquesta aventura Bàrbara i Jaume descobreixen que no tots els carnavals són iguals.
Hi ha un poble menudet amagat entre la plana i la serra on l’esperit del carnaval és ben
viu. Allà conserven una tradició des de fa més
de cent anys que ningú no ha pogut fer desaparèixer perquè els seus habitants posen tots
els sentits per fer-la única i conservar-la.

En aquest conte el Patufet i els seus amics
s'apunten a la disbauxa del carnaval, la festa
més irreverent del nostre calendari festiu.
Ben abillats amb una disfressa, surten al carrer i s'afegeixen a la gresca sota les ordres del
rei Carnestoltes. Però la diversió perilla, perquè una vella senyora està entestada a imposar l'ordre.

Carnaval al zoo
Schoenwald, Sophie
Barcelona: La Galera, 2020.
Quin matí tan esplèndid! Llàstima d'aquest
soroll tan, tan... Es pot saber per què hi ha
aquest xivarri? L'Èric Mentolat i el director
s'adonen que el zoo està ple d'animals raríssims que s'han disfressat i tenen ganes de
gresca! Endevines qui és qui?

Carnaval
Sobrino, Javier
Barcelona: La Galera, 2009.
L’Anna no gaudeix gens ni mica del carnaval,
però, aquesta vegada, tindrà lloc un fet que la
farà canviar la seva manera de veure el món.

Contes de 7-10 anys

Música

Mini en carnaval
Nöstlinger, Christine

Cançons i danses per celebrar les festes

Madrid: SM, 2002.
Mini és una nena molt primeta i simpàtica a
la que li agrada anar al col·legi. Però, encara li
agradaria més si Cornelia, una nena de classe, no es fiqués amb ella. Podrà fer alguna
cosa per acabar amb aquesta situació?.

Alsina, Pep
Barcelona: Graó, 2003.
Guia força completa que comprèn la lletra de
les cançons, procedència, danses i activitats
organitzades per grups d’edats, des dels 4
fins als 14 anys.

3 Contes de Carnaval
Prats, Joan de Déu
Barcelona: Abadia de Montserrat, 2008.
De què us disfressareu?. Remenarem els baguls i els armaris, farem cosir als pares, als
avis i als tiets i nosaltres mateixos, o el comprarem a la botiga... però tots buscarem la
disfressa més original i divertida. Els protagonistes d’aquests 3 contes també es disfressen per Carnaval. No explicarem res més, que
les disfresses són un secret, i, el final dels
contes, també!.

Contes de 10-12 anys

Cinema
Dougie se disfraza
[S. L.]: Tribanda, DL 2009.
El que més li agrada al petit Dougie és jugar
amb el seu quadern d’enganxines i amb el seu
gosset Tim. Cada pàgina és una gran aventura a la que haurà de posar-se un bon grapat
de disfresses.

La Tieta Adela a Venècia
Pradas, Núria
Barcelona: Baula, 2011.

Maisy descubre

La tieta Adela és tot un personatge. I enmig
del carnaval de Venècia, encara més. Allà, la
seva sola presència pot resultar explosiva.
L’avorriment està descartat; els embolics i
l’acció, garantits. La seva família ho sap, ho
tem… perquè quan hi ha problemes, la tieta
Adela és capaç de solucionar-ho tot… o d’ensorrar-ho tot. Els seus mai no saben què passarà… fins que passa.

Madrid: Universal, DL 2010.

Disfresses

Poesia

A Maisy, Rodrigo, Flor, Tula i a Pepo els hi
encanta divertir-se!. Uneix-te a ells mentre
que es vesteixen de pirates, fan barrets o s’ho
passen d’allò més bé camí del parc.

Peppa Pig. Desfile de Carnaval
Madrid: eOne, 2019.

Sala-Valldaura, J. M.
Barcelona: La Galera, 2002.
Amb les paraules pots ser el que vulguis, pots
arribar a tot arreu, pots fer i desfer. Les paraules són la millor disfressa perquè les tens
sempre al teu abast i t'obeeixen

El carnaval arriba a la ciutat i serà una oportunitat increïble per la Peppa i el George per
passar-ho d’allò més bé. Els voleu acompanyar?.

