
 

 
 

 

 

Butlletí setmanal               
18/02/2019                           
 

CP Mare de Déu del Toro
 

Al febrer treu flor l’ametller

 

CENTRE 

RECORDATORI VESTIMENTA PER LA RUA DE CARNAVAL

INFANTIL (submarinistes) 

Com ja sabeu els fillets i filletes d’
submarinistes. Tal com vam informar han d
calenta, ja que si el temps ho permet, sortirem pel carrer).

Els complements que farem a l’escola seran: les ulleres i 
completar la disfressa a casa (botelles d’oxigen, 
aquí teniu algunes idees… 

1r (patinatge) 

Per fer el detallet de la disfressa, ja poden començar a dur trossos de cartó fort de 
dia de la rua han de venir vestits amb calçons i camiseta de color fosc (negre o blau marí).

2n (Golfistes). 

Poden anar vestits de golfista actual o de golfista més antic, en funció del que tingueu a 
casa.  
 
DALT: Camisa i/o jersei, polo amb 
BAIX: Calçons, llargs o curts, o faldeta i
AL CAP: Poden dur gorra, visera

Els infants amb els cabells llargs poden dur els cabells agafats amb una coa, t

És important que portin prou roba da
passejar dia 5 de març. 
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u flor l’ametller 

RECORDATORI VESTIMENTA PER LA RUA DE CARNAVAL, 5 DE MARÇ DE 2019

sabeu els fillets i filletes d’educació Infantil per carnaval anir
submarinistes. Tal com vam informar han d’anar vestits de negre (recomane
calenta, ja que si el temps ho permet, sortirem pel carrer). 

Els complements que farem a l’escola seran: les ulleres i el cinturó. Els que
completar la disfressa a casa (botelles d’oxigen, aletes, gorro de piscina, passa

                

Per fer el detallet de la disfressa, ja poden començar a dur trossos de cartó fort de 
dia de la rua han de venir vestits amb calçons i camiseta de color fosc (negre o blau marí).

Poden anar vestits de golfista actual o de golfista més antic, en funció del que tingueu a 

amisa i/o jersei, polo amb màniga llarga davall... 
ns, llargs o curts, o faldeta i/o mitjons llargs. 

visera, beca o res. 

Els infants amb els cabells llargs poden dur els cabells agafats amb una coa, t

prou roba davall de la disfressa perquè no passin fred quan sortim a 
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carnaval aniran disfressats de 
’anar vestits de negre (recomanem que sigui roba 

Els que vulgueu podeu 
aletes, gorro de piscina, passamuntanyes, …) 

 

Per fer el detallet de la disfressa, ja poden començar a dur trossos de cartó fort de 30 x 30. El 
dia de la rua han de venir vestits amb calçons i camiseta de color fosc (negre o blau marí). 

Poden anar vestits de golfista actual o de golfista més antic, en funció del que tingueu a 

Els infants amb els cabells llargs poden dur els cabells agafats amb una coa, trena, etc. 

a perquè no passin fred quan sortim a 

 



 

 
 

 

El PAL DE GOLF el farem a l'escola, per a això 
(mida bifrutas millor) i un pal de recollidor
cartó fort i prim), o una canya 
l'escola durant aquesta setmana
golf.  

3r (tennis) 

Els alumnes han de dur roba esportiva, caracteritzats de tenistes de qualsevol edat, fins i tot 
de l’altre sexe, si volen. La qüestió és que no vagin d’ells mateixos. Per fer
dur perruques, ulleres, barbes, gorres, cintes pel cap, calcetins vistosos, 

També poden venir de tennistes d’una altra època.

4t (halterofília) 

A l’escola farem les peses. De casa poden venir vestits tots de negre i damunt calçons o 
camisetes de retxes. Les tutores aniran informant al llarg de la setmana.

5è (futbolistes) 

Han de tenir caracteritzats de futbolistes. Per fer la disfressa més divertida, p
perruques, ulleres, xiulets, per fer renou.
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el farem a l'escola, per a això hauran de dur un tetra brik de suc
un pal de recollidor (només el pal de la pala), 

 (sense estelles), o qualsevol objecte similar.
durant aquesta setmana, ja que haurem de fer i enganxar la part de baix del pal de 

             

an de dur roba esportiva, caracteritzats de tenistes de qualsevol edat, fins i tot 
de l’altre sexe, si volen. La qüestió és que no vagin d’ells mateixos. Per fer
dur perruques, ulleres, barbes, gorres, cintes pel cap, calcetins vistosos, una

També poden venir de tennistes d’una altra època. 

les peses. De casa poden venir vestits tots de negre i damunt calçons o 
camisetes de retxes. Les tutores aniran informant al llarg de la setmana.

Han de tenir caracteritzats de futbolistes. Per fer la disfressa més divertida, p
per fer renou. 
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brik de suc petit buit i net 
 o un tub de cartó (de 

, o qualsevol objecte similar. L'haurien de dur a 
, ja que haurem de fer i enganxar la part de baix del pal de 

 

an de dur roba esportiva, caracteritzats de tenistes de qualsevol edat, fins i tot 
de l’altre sexe, si volen. La qüestió és que no vagin d’ells mateixos. Per fer-ho divertit poden 

una raqueta…. 

les peses. De casa poden venir vestits tots de negre i damunt calçons o 
 

Han de tenir caracteritzats de futbolistes. Per fer la disfressa més divertida, poden dur 

 



 

 
 

 

 

6è (futbol americà) 

 
1.- Bambes i calcetins esportius llargs perquè es vegin ben estirats a la cama 
potser). 
 
2. - Leggings o calçons aferrats de qualsevol color (tipus tèrmics va bé). 
per damunt fins a gairebé els genolls. No calçons curts ni similars… a les cames res
 
3. – Camiseta vistosa esportiva de mànega curta 
per ses mànegues. Pot ser de diferent color que la curta o tipus tèrmica; aferrat a l’esquena 
un nombre ben gran amb cinta adhesiva
 
4. –Casc, que el farem a la classe i ens pintarem a la classe també unes 
 
5. – Ja tenim pilota. Per acabar
les cames. 

BANDA JOVE (escacs). 

Per tal d’unificar la disfressa de la Banda Jove i per q
comoditat es va decidir que anessin 
segons els informi el seu tutor. A les classes farem 
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Bambes i calcetins esportius llargs perquè es vegin ben estirats a la cama 

Leggings o calçons aferrats de qualsevol color (tipus tèrmics va bé). 
per damunt fins a gairebé els genolls. No calçons curts ni similars… a les cames res

Camiseta vistosa esportiva de mànega curta i davall una de mànega llarga que es vegi 
per ses mànegues. Pot ser de diferent color que la curta o tipus tèrmica; aferrat a l’esquena 
un nombre ben gran amb cinta adhesiva mateix. 

Casc, que el farem a la classe i ens pintarem a la classe també unes 

Ja tenim pilota. Per acabar, poden dur espumes o espatlleres, tant a les espatlles com a 

Per tal d’unificar la disfressa de la Banda Jove i per que els músics puguin sonar amb 
ue anessin  d’escacs.  Han de venir vestits de blanc o negre 

segons els informi el seu tutor. A les classes farem capells de les peces del joc d’Escacs.
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Bambes i calcetins esportius llargs perquè es vegin ben estirats a la cama (ben colorits si 

Leggings o calçons aferrats de qualsevol color (tipus tèrmics va bé). Amb els calcetins 
per damunt fins a gairebé els genolls. No calçons curts ni similars… a les cames res més.... 

i davall una de mànega llarga que es vegi 
per ses mànegues. Pot ser de diferent color que la curta o tipus tèrmica; aferrat a l’esquena 

Casc, que el farem a la classe i ens pintarem a la classe també unes ratlles a la cara. 

tant a les espatlles com a 

els músics puguin sonar amb 
an de venir vestits de blanc o negre 

de les peces del joc d’Escacs. 

 



 

 
 

 

POBLE 
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artesaniademenorca.com 

Fins a la setmana que ve!
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Fins a la setmana que ve!  


