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29/04/2015 

 
A L’ATENCIÓ DELS PARES DELS ALUMNES DE 1r D’EDUCACIÓ INFANTIL 

3 ANYS 
 

Benvolguts pares: 
 
El diumenge 31 de maig al pavelló de la Bordeta tindrà lloc la Festa dels Pares. 
En aquesta diada hi haurà un seguit d’activitats i danses. 
Donat que el seu fill/a participarà en una dansa que es realitzarà amb motiu d’aquesta festa, 
necessitarà: 
 
Vestuari del ball: “Video killed the radio star” 
 
Nens:  
-Samarreta negra  

-Pantalons o leggins negres 

-Armilla platejada  

Nenes: 

-Samarreta negra 

-Mitges o leggins negres 

-Faldilla platejada           

   

El nens/es hauran de venir vestits de casa. 
L’acte començarà a les 11 h  per això els nens/es hauran d’estar a les 10.30 h al pavelló. 
Per tal de confirmar l’assistència del vostre fill/a caldrà que retorneu la butlleta a la tutora. 
Agraïm per endavant l’interès que posareu en aquest afer. 
Nota: Trobareu la roba a: 
 

TEXITS BALCELLS 
Pl. Paeria, 6 
Telf 973 24 18 87  
LLEIDA     

          
 
 

L’Equip Educatiu 
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MODEL ORIENTATIU PER LA CONFECCIÓ DE LA FALDILLA: 
 
 
        La faldilla ha d’arribar al genoll, és a dir segons l’alçada de cada nena serà d’uns 30 cms. 

més o menys.  

        La cintura es fa amb la llargada de la roba ( amb el doble ample que té la peça). Fer una 

vora per passar-hi la goma que hi ha de subjectar la faldilla a la cintura de la nena (no s’ha de 

tallar, ja que la faldilla ha de quedar bastant arrugada de la cintura per a que quan ballin, es 

bellugui força). Cosir la costura del lateral i ja tenim la faldilla feta. 

        Recordeu que és un model orientatiu que ho podeu fer d’una altra manera mentre quedi una 

faldilla de l’estil. 

 
 
 
        180 cm. 
 
  30 cm. 
             més o menys 
  

 
 

DOBLEGAR UN TROS I PASSAR LA GOMA 


