
 

 

 

PROGRAMA D’ACTES CARNAVAL-2017 
 

 Dimecres 22 de febrer a les 15 h: Arribada del Carnestoltes. Lectura del pregó i 
consignes. 

  

 Dijous 23 de febrer i divendres 24 de febrer: Compliment de consignes. 
 

                              DIJOUS 
 

 Podeu venir disfressats com vulgueu. 
 

                          DIVENDRES 
 

 Portar qualsevol cosa divertida al cap. 
                                                    

 Dijous 23 de febrer: Durant la jornada lectiva del matí, 
celebrarem dijous gras menjant un entrepà de truita o botifarra d’ou que s’ha de 
portar de casa, sortirem fora de l’escola (Educació Infantil , Cicle Inicial i Cicle 
Mitjà) . 
 

 Divendres  24 de febrer: A les 15’15 h.  farem una desfilada al pavelló municipal 
sobre els “Estils de músiques i balls moderns ”.  És una activitat oberta a les 
famílies. Aquest curs la Llar el Xic Martinenc celebrarà la festa juntament amb 
l’escola. IMPORTANT !!! Tots els alumnes de primària hauran de venir amb 
vambes de recanvi per poder accedir a la pista del pavelló. Els alumnes 
d’Educació Infantil hauran de portar de casa posats un mitjons antilliscants. Es 
demana que les famílies no accedeixin dins de la pista. 

 

  Tots els nens i nenes han d’anar  vestits de la següent manera:    
 

. Llar d’Infants – aniran de peixos  

· P3.  Ballaran   TWIST  – vestits roba negra o fosca i nenes amb faldilles 
· P4.  Ballaran  TANGO  – vestits roba negra o fosca 
· P5. Ballaran    RUMBA  – vestits roba negra o fosca 
· 1r.  Ballaran    VALLENATO  – pantalons foscos i jersei fosc 
· 2n  Ballaran     ROCK AND ROLL  - pantalons foscos i jersei fosc 
· 3r. Ballaran     SALSA  – vestits  roba negra o fosca 
· 4t. Ballaran     COUNTRY  – texans i camisa de quadres 
· 5è. Ballaran     PUNK  – vestits roba negra o fosca 
· 6è. Ballaran     REGGAETON  – vestits caracteritzats reggaeton 

  

 Dilluns 27 de febrer: Festa de lliure disposició. 
 
 
 

BON CARNAVAL A TOTHOM !! 
Signat:   EL REI CARNESTOLTES 


