
INSTRUCCIONS DISFRESSA 2014 

  AMPA LA VILA 

 
 Per a la disfressa cal portar per sota de 

la disfressa un jersei o dessuadora de color clar 

(blanc, gris, beige) per tal de ressaltar el cos. Els 

pantalons haurien de ser vermells o el que més 

s’hi pugui aproximar (taronja o marró). 

 

COS 
 

 Utilitzarem un sac de plàstic 

de color negre. Farem un tall a la part 

superior, una mica més gran a la part 

de davant, de la mida justa per a poder 

passar el cap. També farem talls 

laterals per a passar els braços.  

 Ens posarem el sac i el tallarem de manera 

que ens arribi un pam per sota de la cintura. 

Agafarem la tira verda i la farem passar per fora 

posant-la de cinturó a l’alçada de la nostra cintura. 

L’enganxarem amb cinta adhesiva transparent. 

Podem doblar-la una mica als costats 

fent que el sac negre quedi més 

cenyit. 

Finalment retallarem tres 

cercles grocs de caartolina, un més 

gran i dos una mica més petits i els 

enganxarem al cinturó, deixant el 

més gran al centre. 

Cal procurar que l’armilla negra ens quedi 

força cenyida al cos, per tant, és pot tallar la part 

que creiem que sobra, tornant-la enganxar amb 

cinta adhesiva. 

Podem completar 

la part del cos fent una 

espasa curta i una 

cantimplora que podem 

penjar de la cintura. Cal 

intentar respectar els colors 

originals del personatge. 

 

CAP 
 

 Començarem formant un 

cercle amb la tira de cartró de la 

mida del cap. Es pot deixar una mica 

més ample perquè hi haurem 

d’enganxar el cabell.  

Donarem la forma de 

casquet tallant tires de cartró de 1,5 

cm d’ample tot grapant-les als dos 

extrems del cercle fent forma de volta. Quedarà 

més fort i resistent si n’hi posem forces, ocupant el 

màxim d’espai.  

A la part que serà 

de davant retallarem fent 

un arc al cartró principal.  

Retallarem trossos triangulars de paper 

d’alumini i menys brillant. A continuació 

l’enganxarem en el casquet, des de la base cap al 

centre. Repetirem fins a tapar tot el casquet. Seria 

bo fer més d’una capa per tal de fer-lo més 

resistent. 

Retallarem les ales, preferiblement amb un 

cúter. Graparem l’ala llarga als dos costats del 

casquet, podem posar-hi dos grapes per tal 

d’assegurar que s’aguanten. Cal observar la 

direcció que les posem 

(la part més recta, al 

davant). A continuació, 

enganxem les ales 

petites sobre les grosses.  

A la part 

superior del casquet cal fer una bola de paper 

d’alumini i enganxar-lo al casquet. Es pot assegurar 

la seva subjecció foradant el casquet amb un filferro 

o un clip que estigui enganxat a la bola. També es 

pot fer la bola amb una petita pilota folrada de 

paper d’alumini (la bola dels desodorants amb stick 

van molt bé). 

Finalment retallem el feltre amb la forma 

del cabell i les patilles i ho enganxem a la part 

interior del casquet, mirant que ens quedi en la 

posició adequada. Les patilles han de tenir la part 

més llarga a prop de les orelles. 

 

 

BIGOTI 

 

Retallarem el feltre amb la forma del bigoti. 

Cosirem el centre d’un tall de llana d’uns 60 cm a 

la part interior del bigoti. Subjectarem el bigoti fent 

passar la llana per sobre de les orelles i farem un 

nus a la part de 

darrere del cap.  

 Qui ho 

prefereixi, en lloc 

de la llana pot fer 

servir goma elàstica o fins i tot venen (en botigues 

d’articles de disfresses) uns petits pots de cola 

líquida que serveix per enganxar el bigoti 

directament a la pell, evitant l’ús de cap goma 

elàstica. 

 

Podeu descarregar-vos les 

plantilles i trobar més 

informació a la pàgina web de 

l’AMPA 

 

ampalavila.wordpress.com 

 

 

 

Bon carnaval a tots i a totes!!! 

 



 

PITBULL & KESHA – TIMBER 

 

Fer picar els dits fins que comenci la lletra de la cançó començant amb les mans cap a la dreta 

4 passos lents  i amb gràcia endavant ,  pas dreta / esquerra (2 vegades) 

4 passos lents i amb gràcia endarrere, pas dreta / esquerra (2 vegades) 

4 passos lents i amb gràcia endavant, pas doble dreta / esquerra 

4 passos lents i amb gràcia endarrere, pas doble dreta / esquerra (doble) 

Caminar endavant ràpid  aixecant els braços, dreta / esquerra 

Pas cap a la dreta picant de mans 

Pas cap a l’esquerra picant de mans 

Caminar endarrere ràpid  aixecant els braços, dreta/esquerra 

 Pas cap a la dreta picant de mans 

Pas cap a l’esquerra picant de mans 

Caminar endavant ràpid  aixecant els braços, dreta/esquerra 

Pas doble cap a la dreta, picant de mans en el segon pas 

Pas doble cap a l’esquerra, picant de mans en el segon pas 

Caminar endarrere ràpid aixecant els braços, dreta/esquerra 

3 V començant amb el peu dret 

Volta girant cap a la dreta 

3 V començant amb el peu esquerra 

Volta girant cap a l’esquerra  

I torna a començar tot una altra vegada . 

Una vegada feta la segona volta acabem picant els dits com al començament de la cançó. 

 

 

 

 

 

Tots a ballar!!! 


