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El tema que les delegades i delegats van escollir per a la Setmana Cultural d’enguany 
va ser “Emocions i emoticones”. Al llarg de la setmana, a les classes, es farà el treball 
de les diferents emocions. El dia del Carnestoltes, els alumnes hauran de venir amb la 
disfressa del color que li correspon a cada nivell. 
 
A continuació, us detallem com haurà de ser la disfressa: 
 

- Base del cercle (dues rodones agafades per dues tires per les espatlles i laterals: 
veure fotografia d’exemple) feta amb material flexible i del color de cada classe 
(indicat a la graella que trobareu al segon full): goma-eva, foam (roba-espuma), 
cartolina... (material flexible). L’amplada de la base que haureu de fer les famílies 
està indicada a la graella que trobareu a continuació. Aquesta amplada està 
pensada perquè hi càpiga el cercle-emoticona que farem a l’escola.  

 
Exemples: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Cada tutora facilitarà a la família delegada un model d’exemple de la base que 
les famílies haureu de fer amb el color de cada classe. Mida proporcional al tronc 
de l’alumne.  

 
- A l’escola farem l’emoticona que les famílies enganxareu a la base que haureu 

fet (a la part del davant).   
 

- El dia dels balls de Carnaval (divendres 24 a la tarda), els alumnes hauran de 
venir amb la base (feta  a casa) + emoticona enganxada a la base-part frontal 
(feta a l’escola) + cara pintada amb l’emoció del curs (sencera o amb algun 
detall: cors, llàgrimes, galtes, etc) + roba negra (pantalons i jersei).  



 
 
 

CURS EMOCIÓ COLOR BASE AMPLADA CARA PINTADA 

P3 Alegria Groc 30 cm  

P4 Amor Rosa 30 cm  

P5 Enfadat Vermell 35 cm  

1r Tendresa Blau claret 35 cm  

2n Por Lila fosc 40 cm  

3r Sorpresa Multicolor * 45 cm  

4t Tristesa Blau 45 cm  

5è Entusiasme Taronja 45 cm  

6è Vergonya Lila claret 45 cm  

 
*Multicolor: Les mestres de 3r repartiran, per sorteig, paperets amb diferents colors als 
alumnes. Cada nen/a haurà de fer la base del color que li hagi tocat. 
 
 
Si teniu qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte amb la mare delegada de la 
vostra classe.  


