AMPA CEIP ESTEL - MOLINS DE REI
Associació de Mares i Pares d’Alumnes

CIRCULAR nº 6
Curs 2016-2017

REI CARNESTOLTES 2017

Benvolgudes famílies,
Ja esteu apunt per disfressar-vos? Esteu preparats?
Doncs, la Comissió de Carnestoltes si! I és que aquest any, és un any molt especial,
l'escola fa 50 anys i nosaltres serem el Rei Carnestoltes de Molins de Rei! I per
celebrar-ho volem que alumnes, pares, mares i professors, tothom!, sortim junts i units:
tots d'astronautes per passar-ho molt bé!

Us volem engrescar a tots a participar a la Gran Rua de Carnestoltes de Molins
de Rei de l'Escola Estel, que serà el dissabte 25 de febrer de 2017.
Formar part de la Gran Rua i acompanyar al Rei Carnestoltes és molt fàcil: només heu
d'escriure un correu electrònic a:
CarnestoltesEscolaEstel@gmail.com
Cal que hi indiqueu:
•
•
•
•

nombre per persones que us voleu disfressar, especificant si sou adults o nens.
classe de l’alumne (de P3 a sisè)
alçada de l’alumne, ja que els monos dels nens, s'entregaran ja dividits en dues
parts: pantaló i jaqueta.
talla del mono pels adults, segons el quadre de talles adjunt a continuació.
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Talla mono de paper

Alçada persona

Contorn torç/pit

M

170-176 cm

92-100 cm

L

176-182 cm

100-108 cm

XL

182-188 cm

108-116 cm

XXL

188-194 cm

116-124 cm

El preu de la disfressa és de 10€ per persona i inclou tots els elements bàsics
necessaris per realitzar la disfressa (mono, gomaeva, gorra, tubs, caixa,
enganxinesF) a excepció de les ampolles de Pepsi Light.
Teniu temps per apuntar-vos fins el dia 20 de novembre de 2016.
El pagament de la disfressa es realitzarà la setmana del 21 de novembre a les 16.30h
al porxo de primària de l’escola. Per tal de que la gent pugui comprovar bé la talla del
mono, per adults, hi haurà un mostrari de les talles. Cal que es pensi que s’ha d’anar
amb roba a sota i us ha de ser còmode.
Durant el mes de gener es realitzaran tallers per entregar tot el material i explicar el
muntatge de la disfressa.
En cas que no us disfresseu però voleu tenir la gorra commemorativa dels 50 anys de
record aquesta es pot adquirir per 3€ sota comanda al mateix correu electrònic indicant
si es desitja talla adult o nen (fins 12 anys).

IMPORTANT:
-La Comissió de Carnestoltes no garanteix que les persones que s'apuntin passada
aquesta data (20 novembre de 2016) se'ls pugui subministrar tot el material de les
disfresses ni mantenir-ne el preu.
-Es recorda que qualsevol menor ha d’anar acompanyat per un adult, encara que
aquest no es disfressi.

Atentament,

La Junta de l’AMPA
ampa@ampaestelmolins.cat
http://www.ampaestelmolins.cat
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