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DEL 20 AL 24 DE FEBRER 2017

DIVENDRES 24 DE FEBRER: GRAN FESTA DE CARNAVAL!
Les famílies de INFANTIL i de CICLE INICIAL (1R I 2N) podeu venir a ajudar a disfressar)

A les 15: 10h Sortirem per la rampa de la cantonada de l'escola. Obriran la rua els
tabalers junt amb els alumnes de 6è, seguidament sortiran els alumnes de Primària.
Tancaran la rua els alumnes d'Infantil.
Les famílies hauran d'esperar fora de l'escola i s’aniran afegint al grup

del nen/a corresponent quan aquests surtin.

Comença la Rua de Carnaval pel barri (Conjuntament amb les escoles Joan Maragall i
i Pau Sans).

Preguem a les famílies que es mantinguin als laterals de la rua per tal de
facilitar la fluïdesa.

A les 15.50h Tornada a l'escola. Xocolatada amb melindros i música!
A les 16.20h Recollida.

A l'hora de recollir, els nens i nenes aniran a les seves classes i baixaran amb el mestre o la
mestra per lliurar-los a les famílies

NO HI HAURÀ SERVEI DE PRÈSTEC A LA BIBLIOTECA

RECORDEU QUE DILLUNS 27 DE FEBRER NO HI HAURÀ ESCOLA.

DIMECRES 10 de febrer La sardina haurem d'enterrar i vestits de negre l'haurem d'acomiadar.

CANTARELLA DEL REI CARNESTOLTES

Ets un presumit,
cara de mosquit,

nas de pastanaga,
ulls de peix bullit.

Ets un malcarat,
fas cara de gat,

tens cul de sardina
i buit el terrat.

La Comissió de Carnestoltes

Dilluns 20 Per no passar gaire fred, porteu al cap un bon barret.

Dimarts 21 Dos mitjons diferents per fora portaré,  i amb tothom em quedaré.

Dimecres 22 Un regal puc semblar, si amb un llaç em sé arreglar.

Dijous 23 Tria un color de l’arc de sant martí, i vesteix-te tot igual de bon matí.

I no et descuidis L'ENTREPÀ PER ESMORZAR del dijous gras,
o amb molta gana aquell dia et quedaràs.


