
 

JA ESTÀ AQUÍ EL CARNESTOLTES!! SÓN 

DIES DE FESTA I GRESCA!! I NO ENS HO VOLEM 

PERDRE!!! VÉNS AMB NOSALTRES?? 

Benvolgudes famílies!! 

Com cada any participarem a la Rua de Carnaval de Lleida! Aquest any serà el proper 10 de febrer. 

Com sempre intentem buscar una disfressa divertida i fàcil de fer, sobretot aquest any perquè tenim molt 
poc temps! La disfressa d’aquest any serà:  

EMOTICONES !!!!! 

Posem unes fotos per a què us feu una idea… 

 

Es farà la plantilla d’alguns ulls, llàgrimes, ulleres de sol, etc però si algú vol fer-ne un altre no hi ha cap 
problema!!  

Material que necessitem: 

 Roba 
- Totes les bases són de color groc . La tela està encomanada a Teixits Balcells. S’han traslladat, ara 

estan a : Pi i Maragall, 3. Telf. 973 24 18 87. Al costat de l’auditori. 
Hem parlat amb ells i tenen les mides de les disfresses, sols heu de dir que voleu la de Joc de la Bola 
i la mida que necessiteu . 
Hem donat tres mides de roba per fer la disfressa, són les següents:  
 

1- Adult : 75 cm de diàmetre 

2- Nens (P3-P4-P5): 50 cm de diàmetre 

3- Nens ( 1r-2n) : 65 cm de diàmetre 

 
 

 
 
 

  



Els ulls i la boca us proposem de fer-ho amb goma eva i pegar-les amb cinta de doble cara o bé amb 
silicona (el que us vagi millor a vosaltres). Depenent de l’emoticona que escolliu necessitareu un 
color o bé un altre (blanc, negre, vermell, blau, etc). 

Per acabar d’arrodonir la disfressa us proposem de portar alguna perruca o barret de color groc, a 
la vostra elecció.  
Si podeu poseu-vos roba fosca sota la disfressa. 
Com cada any oferim la possibilitat de fer junts la disfressa!! Com més serem més riurem!!  

 Dies per fer la disfressa a l’escola:  
Divendres 26 de gener i 2 de febrer.  
Estarem a partir de les 16:45h a la Sala de Professors. 
Recordeu de portar tot el material: roba, goma eva, tisores, el material que escolliu per pegar 
(grapadora, silicona, cinta de doble cara, etc).  

 Confeti:  
Confiem en que cadascú porti el que pugui!! (molts anys pares porten paper passat per la 
trituradora de papers!!) Tot val!.  

 Voluntat:  
Com cada any pel material del carro/remolc, aparell de música i imprevistos que cada any surten 
posarem 1€ per persona que assisteixi a la rua. Amb els diners que sobrin, si és el cas, es comprarà 
confeti per tothom. 
Aquests diners es recolliran el dia que quedem per fer la disfressa.  

 SOPAR 
I per acabar la festa, després de la Rua podem anar TOTS JUNTS A SOPAR!!! 
El lloc proposat és : Restaurant del Club Tennis Urgell. El menú d’adult és de 18 € i el de nen de 
11€. Menú: pica-pica + 1 plat + postres. 

- Si hi ha algú que té algun tipus d’al·lèrgia i /o intolerància ho podeu comunicar amb el formulari 
d’inscripció. 

MOLT IMPORTANT!!!  

Hem de confirmar tant la gent que vindrà a la Rua, com la gent que vindrà a sopar!!  

 INSCRIPCIÓ: 

Heu de fer la inscripció al formulari que trobareu al següent enllaç: 

      https://goo.gl/forms/iNzSgiZhnR7vmsFc2 

En aquest mateix us podreu apuntar al sopar també. 

Últim dia per apuntar-se al sopar és el dilluns 5 de gener.  

NO HI HA DATA MÀXIMA PER APUNTAR-SE A LA RUA!!!! 

RECORDEU QUE PODEU VENIR A LA RUA, AL SOPAR O A TOT!!!  

 

 

 

ENS HO PASSAREM MOLT BÉ!!!! 
US HI ESPEREM!!! 


