
 

 

 

 

DIJOUS 27 de febrerDIJOUS 27 de febrerDIJOUS 27 de febrerDIJOUS 27 de febrer    
________________________________________________________________________________    

a 2/4 de 10a 2/4 de 10a 2/4 de 10a 2/4 de 10    

ARRIBADA DE SA MAJESTAT ARRIBADA DE SA MAJESTAT ARRIBADA DE SA MAJESTAT ARRIBADA DE SA MAJESTAT     

EL REI CARNESTOLTES EL REI CARNESTOLTES EL REI CARNESTOLTES EL REI CARNESTOLTES     

QUE FARÀ EL PREGÓ DE CARNAVALQUE FARÀ EL PREGÓ DE CARNAVALQUE FARÀ EL PREGÓ DE CARNAVALQUE FARÀ EL PREGÓ DE CARNAVAL    
    

A les 10 h SORTIDAA les 10 h SORTIDAA les 10 h SORTIDAA les 10 h SORTIDA:  

“ANEM A MENJAR LA TRUITA”“ANEM A MENJAR LA TRUITA”“ANEM A MENJAR LA TRUITA”“ANEM A MENJAR LA TRUITA”    

 

Divendres 28 de febrerDivendres 28 de febrerDivendres 28 de febrerDivendres 28 de febrer    
____________________________________________________________________________________________    

A partir de 1/4 de 4 de laA partir de 1/4 de 4 de laA partir de 1/4 de 4 de laA partir de 1/4 de 4 de la TARDA TARDA TARDA TARDA: 

“DESFILADA DE DISFRESSES A LA PISTA”“DESFILADA DE DISFRESSES A LA PISTA”“DESFILADA DE DISFRESSES A LA PISTA”“DESFILADA DE DISFRESSES A LA PISTA”    

Les famílies hi sou convidades.Les famílies hi sou convidades.Les famílies hi sou convidades.Les famílies hi sou convidades.    

Els alumnes hauran de venir disfressats de casaEls alumnes hauran de venir disfressats de casaEls alumnes hauran de venir disfressats de casaEls alumnes hauran de venir disfressats de casa....    

iiii    

“BALL DE CARNAVAL AL PAVELLÓ”“BALL DE CARNAVAL AL PAVELLÓ”“BALL DE CARNAVAL AL PAVELLÓ”“BALL DE CARNAVAL AL PAVELLÓ”    
    

L’AMPA convida als nens i nenes de l’escola a berenarL’AMPA convida als nens i nenes de l’escola a berenarL’AMPA convida als nens i nenes de l’escola a berenarL’AMPA convida als nens i nenes de l’escola a berenar    

La festa serà d’ús exclusiu pels alumnes deLa festa serà d’ús exclusiu pels alumnes deLa festa serà d’ús exclusiu pels alumnes deLa festa serà d’ús exclusiu pels alumnes de l’escola. l’escola. l’escola. l’escola.    

Per la qual cosa, no es permetrà l’entrada de les Per la qual cosa, no es permetrà l’entrada de les Per la qual cosa, no es permetrà l’entrada de les Per la qual cosa, no es permetrà l’entrada de les 

famílies.famílies.famílies.famílies.    

    

Divendres 28 Divendres 28 Divendres 28 Divendres 28 NONONONO hi haurà activitats extraescolars hi haurà activitats extraescolars hi haurà activitats extraescolars hi haurà activitats extraescolars    
 

 

 

 



 

 

 

 

Sa Majestat el Rei Carnestoltes ha arribat 

i aquestes ordres ens ha deixat: 

ALUMNES EDUCACIÓ INFANTIL 

Dilluns 24 de febrer 
Unes ulleres divertides portaràs, 
i al Carnestoltes impressionaràs. 
 

Dimarts 25 de febrer 
El dimarts el cap ben guarnit portaràs 
i molt et divertiràs. 
 

Dimecres 26 de febrer 
Per al Carnestoltes acontentar 
de pirata a l’escola vindràs. 
 

ALUMNES INFANTIL I PRIMÀRIA 

Dijous 27 de febrer (dia de la truita) 
Si la truita us voleu menjar 
amb gorra i bigoti haureu d’anar! 
 

Divendres 28 de febrer 
Divendres vindreu de “despistats” 
i els mitjons per sobre els pantalons  
haureu de portar, 
i la samarreta del revés 
per anar conjuntats! 
 


