
 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola Germans Amat i Targa 
 

CARNESTOLTES 2016 
 

Benvolguts pares i mares: 

Celebrem el Carnestoltes a l’escola Germans Amat  i Targa!! 

A continuació teniu el calendari dels diferents actes: 

• Divendres 29 de gener: a les 11:30h arriba el Rei Carnestoltes a l’escola. Es 

farà el pregó on s’explicaran les consignes a seguir. 

 

• Setmana de l’1 al 4 de febrer: cada dia els nens i nenes han d’obeir al Rei 

Carnestoltes i han de portar el que es digui de consigna: 

o Dilluns: portar el cap decorat (barrets, llaços, cabell pintat, ...). 

o Dimarts: portar la cara pintada/decorada. 

o Dimecres: portar corbata o corbatí. 

o Dijous: portar la roba del revés. 

 

• El dijous 4 de febrer els nens i nenes han de portar per menjar a l’hora del 

pati un entrepà de truita o botifarra d’ou. 

En el cas de Cicle Inicial aniran a menjar aquest entrepà a Can Xic. 

 

• Divendres 5 de febrer: divendres de Carnestoltes. Els nens i nenes han de 

venir disfressats tot el dia amb la mateixa disfressa. Pel matí fem una rua 

pels carrers del voltant de l’escola entre les 10 i les 11:30h aproximadament.  

Pel bon funcionament de la rua, els familiars no poden parar la comitiva per 

fer fotos o anar al mig amb els alumnes per motius de seguretat. 

Us preguem que aneu als costats d’aquesta per tal de no tallar la comitiva. 

 

Per la tarda farem animació i ball al pati de l’escola obert a tothom! 

  

 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola Germans Amat i Targa 
 

CARNESTOLTES 2016 

 

 

 

 

Divendres 5 de febrer, divendres de Carnestoltes: els nens i nenes han 

de venir disfressats de: 

• EI: tal com es va dir a la circular enviada per l’equip de Mestres: 

o I3: Lleons i lleones. 

o I4: Cocodrils i zebres. 

o I5: Timon i Pumba 

 

• 1r i 2n: disfressats del musical El Mag 

d’Oz. Les disfresses fetes a l’escola tal i 

com es va dir a la reunió que van fer les 

tutores i les mares delegades. 

 

• 3r i 4t: disfressats del musical de Cats: vestits 

de negre amb “pajarita” blanca, la cua 

enganxada a la samarreta i la cara maquillada 

de gat. 

 

• 5è i 6è: disfressats del musical Grease o 

dels anys 50-60. 


