
Palma, 23 de gener de 2013

Benvolguts pares i benvolgudes mares,

A la Caseta ja estam posant els motors en marxa per la propera festa, Carnestoltes.

Estam  ben  animats  i  volem  fer  les  fresses  fent  referència  al  nom  de  les  aules. 
Necessitam la vostra ajuda per elaborar-la. Aquí teniu les idees:

El Caragol

Per representar aquest quadre necessitam una camiseta grossa o ponxo blanc (pot ser 
de paper París). Damunt hi podem pintar o aferrar els polígons que surten al quadre 
amb els seus colors. Si els retallau poden ser de cartolina, “foam”, feltre, goma eva...

Darrera duran escrit:  EL CARAGOL H. MATISSE. Les lletres podrien ser dels mateixos 
colors que els polígons i si voleu aprofitau el mateix material.

Ofèlia Morta

Ens  imaginarem  n'Ofèlia  abans  d'entrar  dins  l'aigua.  Podem  disfressar-nos  de 
qualsevol dels elements que surten al quadre: arbres, mates, flors, aigua... o podem 
ser n'Ofèlia passejant per aquest paisatge. Com podem fer n'Ofèlia?

• Camiseta  grossa  o  túnica  de  color  blanc  amb  flors  pintades  i/o  de  paper 
aferrades

• Flors en la mà
• Un collar de flors liles
• Una cabellera molt llarga postissa, de paper, de llana...

Dins l'aula en parlarem (també en podeu parlar a casa) i triarem quin element volem 
que sigui la nostra disfressa. A la porta trobareu la llista de la tria. 

Darrera de la disfressa escriureu: OFÈLIA.... MILLAIS
 

La Nit Estelada

Aprofitarem  els estels fets al  taller  amb na Marga Garí  pel  cap. Necessitarem una 
camiseta llarga negra, blau marí, blau cel i amb vosaltres els nins pintaran o aferraran 
un fragment del quadre davant la camiseta. 

Darrera escriurem el títol: LA NIT ESTELADA V. VAN GOGH

Qualsevol dubte ens ho consultau i les mestres intentarem que quedi resolt.

Si voleu fer-ho en grup, us oferim les aules a partir de les 16 hores.

Gràcies i ànims!!


