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L’univers Star Wars és prou ampli i conegut com per escollir 
lliurement en qui us voleu convertir aquest Carnestoltes. Però, si no ho teniu 
massa clar, us proposem una disfressa que segur que agrada a petits i grans 

i que us permetrà gaudir de la rua sense passar ni mica de fred. 

Els Ewoks 

Els ewoks són els petits habitants d’Endor. Parlen un dialecte primitiu i viuen 
en les profunditats de la selva verge de la lluna boscosa. Pacífics i 

amigables, construeixen poblats en la part alta d’enormes arbres, amb 
branques unides per lianes o cordes que ells mateixos fabriquen, convertint-
se en petites ciutats sobre el bosc. Caçadors i recol·lectors, les tribus ewoks 
tenen llocs sagrats on realitzen rituals religiosos i honren i enterren els seus 

morts. Quan és necessari, el xaman de la tribu invoca els esperits dels 
avantpassats i es comunica amb ells per demanar-los consell. Són poc 
tecnològics però prou intel·ligents. Apareixen a Star Wars Episodi VI: El 

Retorn del Jedi de la saga, a les pel·lícules Caravana de valor i La lluita per 
Endor i a la sèrie de dibuixos animats Ewoks. 

 

  

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Xaman
https://ca.wikipedia.org/wiki/Star_Wars_Episodi_VI:_El_Retorn_del_Jedi
https://ca.wikipedia.org/wiki/Star_Wars_Episodi_VI:_El_Retorn_del_Jedi
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AQUEST ANY, US HO POSEM MÉS FÀCIL... 
Vine a l’escola el 8 de febrer per encarregar la roba de la  teva 
disfressa i la de tota la família (cal portar 10 € per disfressa). Te la 
portarem a l’escola el dia 15 de febrer i aprofitarem per fer un taller 
per a confeccionar-la! 

Sabrem la roba que necessitem per a la confecció de la disfressa, mesurant el 
contorn de la persona més la roba que portarà sota (samarreta tèrm ica i 
samarreta interior, per exemple). Calcularem la llargada per sobre del genoll en el 
cas de les nenes  i a mitja cama en el cas dels nens. 

Com fer el vestit? 
 

1r  Doblegar la roba per la meitat. 
2n  Cosir les espatlles. 
3r  Mesurar el llarg del vestit i tallar la roba que sobra. 
4t Cosir el lateral que falta. 
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Com fer el cap? 
 
1r  Retallar tres peces de roba de pèl com s’indica 

a les fotografies superiors. 
2n Cosir les peces com s’indica a les dues 

imatges inferiors. 
 
Les peces dels extrems són els laterals del cap i  van cosides a la 
peça allargada, que és el centre del cap (fotos superiors). Les 
mesures van en funció  de cada persona. Un consell: es poden fer 
les plantilles amb paper mesurant directament el contorn del cap 
de la persona i després retallant la roba. 
 

Zona posterior del cap Zona davantera del cap 
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Com fer les orelles? 
 
1r  Retallar quatre rodones amb la roba de pèl. 
2n Cosir dues rodones per fer les dues cares de l’orella. 
3r Cosir les orelles al  cap que hem fet al pas anterior. 
 

Com fer la caputxa? 
 
Veure tutorial: https://youtu.be/GCEC8O4jPho. 

 

https://youtu.be/GCEC8O4jPho
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Suggeriments d’accessoris i maquillatge 
 

Existeix molta varietat d’accessoris (llances, arcs amb 
fletxes, bastons, etc.) per poder complementar la 

disfressa i donar molta vida a la Rua. 
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PER COMPRAR EL MATERIAL, RECORDEU... 

AQUEST ANY, US HO POSEM ENCARA MÉS FÀCIL!!! 
Vine a l’escola el 8 de febrer per encarregar la roba de la  teva 
disfressa i la de tota la família (cal portar 10 € per disfressa). Te la 
portarem a l’escola el dia 15 de febrer i aprofitarem per fer un taller 
per a confeccionar-la! 

Per si voleu comprar-ho vosaltres o per confeccionar complements, us deixem 
alguns suggeriments: 

• Roba disfressa:  Ribes i Casals, C/ Roger de Llúria 7.  
• Roba complements: Merceria Montserrat, C/ Marià Aguiló 70. 
• Samarreta: Merceria Rosa Maria,  Rambla del Poblenou 38-40. 
• Materials i complements: Basar xinès. 

I si teniu algun dubte, us podeu posar en contacte amb nosaltres enviant un e-
mail a ampa@ampavoramar.cat 

 

mailto:ampa@ampavoramar.cat
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COME ON! 
TOTS A LA RUA!!! 

 

 

 


