
Disfressa de submarinista: 
 
 
Materials: 

- 2 ampolles de refresc de 2 litres 

- 1 ampolla d’aigua petita 

- 3 rotllos de paper de WC  

- Tubo negre 

- Ulleres transparents  (de treball)  

- Cinta americana  

- Goma eva de color. 

- Goma eva de purpurina platejada 

- Pintura amb spray (1 pot del mateix  

color que la goma eva i un altre platejat 

- Goma elástica 

- Tissores, pistola silicona calenta  

(o cola per enganxar), 1 regle per mesurar, 1 CD, cinta de pintor, folis A4. 

 



1. Hem de pintar les ampolles, les ulleres i els rotllos 
amb l’esprai. 

2. Després les unim amb cinta 
americana juntament amb les gomes 
per poder penjar-les a l’esquena. 

4. Unim les 2 ampolles de l’esquena amb el tub negre  amb cinta americana i ja tenim les nostres bombolles 
d’oxígen acabades! 
 

3. Tallem l’ampolla d’aigua en 3 trossos, descartem el tros del mig i unim les dues meitats amb cinta de 
pintor per fer-la més petita. Foradem els dos costats amb un cuter per poder introduïr el tub negre i ho 
pintem tot amb l’esprai de pintura platejada. 



5. Per fer el cinturó tallarem la goma eva platejada en tires  
de 6 cms de gruix i les unirem amb silicona calenta o amb cola d’enganxar. 
 
6. Després enganxem o grapem els rotllos de paper de WC pintats al cinturó.  

7. Per fer els peus del 
submarinista fem una 
plantilla en un foli A4 amb 
l’ajuda d’un CD per fer la 
part de dalt i la base de  
13 cms. La llargada depen 
del tamany del peu de 
cadascú. Després 
l’utilitzem per dibuixar els 
peus en la goma eva. 
Retallem i fem un forat a 
cada costat i pasem una 
goma. 
 
8. Posem una goma 
elástica a les ulleres. 
 
I JA TENIM LA NOSTRA 
DISFRESSA!! 

No us oblideu de portar roba i un gorro negre. 
 
Si teniu qualsevol dubte, ens podeu consultar al mail: 
ampasils@gmail.com 
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