PER ORDRE DE SA MAJESTAT EL REI CARNESTOLTES,
ES FA SABER A TOTHOM
LES CONSIGNES DE CARNAVAL:
DILLUNS 25 DE FEBRER
Roba girada i despentinat/da,
com un científic/a inspirat/da.

DIMARTS 26 DE FEBRER
Alguna cosa has de portar
per la ciència investigar.

DIMECRES 27 DE FEBRER
De tantes teories que has pensat aquesta nit,
t’has quedat adormit!
I amb pijama hauràs de venir!

DIJOUS 28 DE FEBRER
De comparsers i comparseres a Infantil
Nens: barretina, faixa i camisa blanca
Nenes: faldilla, mantó i clavells

ACTIVITATS de CARNAVAL
DIJOUS 28 DE FEBRER
MATÍ
• Infantil:
Menjarem l’entrepà de truita al pati de l’escola i ballarem amb la música de
les comparses.
Al matí, cal venir vestits de comparsers i comparseres de casa.
• Primària:
Al matí sortirem a menjar l’entrepà de truita.
Al parc de la Torre d’Enveja (cicle mitjans: 1r, 2n i 3r).
Al parc de Ribes Roges (cicle grans: 4t, 5è i 6è).

DIVENDRES 1 MARÇ,
CARNAVAL A L’ESCOLA!!
MATÍ: RUA DE CARNAVAL
Primària: Sortiran per la porta principal a partir de les 1O:30 h,
tot fent una rua que passarà pel parc i finalitzarà
a la porta del pati.
Infantil sortiran per la porta principal,
baixaran pel carrer Joan Llaveries i entraran a la pista.
No faran el recorregut del parc.

A continuació, Sa Majestat Carnestoltes llegirà el sermó.
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IMPORTANT FAMÍLIES!!!
Els familiars després de la rua podran entrar a l’escola a les zones habilitades: terrassa
d’infantil i porxo de primària.
Per l’organització de l’acte és important deixar lliure la rampa.
Els nens i les nenes d’infantil han de venir ben esmorzats de casa.
■ Si us plau, famílies;
Us demanem la vostra col·laboració per tal que en el transcurs de la rua, no interferiu en les
files i així els vostres fills i filles en puguin gaudir.
■ També us recordem que segons la normativa actual, no es poden fer fotografies ni cap
tipus d’enregistraments dins del recinte escolar.
■ Dilluns 4 de març no hi haurà classe. Ens tornarem a veure dimarts dia 5 de març.

Bon Carnaval!

