
 
 

Carnestoltes!!! 
El rei dels  

Poca-soltes 

 
 

c/Joan Carles I, 17 

Roda de Berà 
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ESCOLA  EL CUCURULL 

 

RODA DE BERÀ 

ht
tp

:/
/a

go
ra

.x
te

c.
ca

t/
ce

ip
el

cu
cu

ru
ll/

 

AGRAÏMENTS 

Comunitat educativa, 

Ajuntament, policia local, pa-

res-mares, alumnat  i mestres. 

 

Recordeu que les ordres són 

les que ens heu presentat a la 

comissió. Us donem les gràcies 

pels vostres rodolins - ordre!!! 

Tots els rebuts seran exposats 

a la revista de l’escola. 

 

Entre tots ho fem 
possible! 

 

BON  

CARNAVAL  

A  

TOTHOM! 



DIVENDRES 24-02-2017 

TARDA: 

Cada curs, durant la setmana, haurà elabo-

rat un detall relacionat amb el projecte in-

terdisciplinari del centre i el Carnaval. 

A les 15:30h sortirem a la pista i veurem les 

diferents creacions. (Activitat interna) 

 

 

 

 

Podeu veure el “ Per saber-ne més “ de  

Carnaval que teniu a la intranet. 

RECORDEU QUE TORNEM A L’ESCOLA 

EL DIMARTS 28 DE FEBRER 
 

I QUAN TORNEM.....    

                   ALGÚ ENS ESPERARÀ: 

 
 

 

 

LA VELLA QUARESMA!! 

DIMARTS 21-02-2017 

ARRIBADA DEL REI 

MATÍ: 

El Rei Carnestoltes arribarà a l’escola 

abans del pati i escoltarem el seu pregó 

amb atenció!! 

Durant la setmana el rei Carnestoltes farà 

de les seves i aquestes ordres haurem de 

complir. Heu d’estar ben atents i fer cas 

del rei dels poca-soltes!!!!!. 
 

DIMECRES 
“El dimecres al matí 

a l’escola hem de venir.  
El pijama portarem 

i quan tots junts ens trobem 
Òndia, quin goig que farem!” 

DIJOUS 
“Un pitet ben xulo has de portar 

perquè les taques no hagis 
 d’ensenyar!” 
DIVENDRES 

“Divendres per esmorzar, 
llaminadures hauràs de portar! ” 

DIJOUS 23-02-2017 
 

DIJOUS GRAS  
SORTIDA A LA PLATJA 

Ens posarem el xandall de l’escola i .. 

MATÍ:  

• De 8:45h a 12:15. Els nens i nenes 

d’infantil aniran a la platja Llarga amb el 

bus. 

• De 8:45h a 12:15.Els nens i nenes de 

primària aniran a la platja Llarga cami-

nant i 1r de primària tornarà amb el bus. 

Un cop allí esmorzarem i jugarem. 

• Els nens i les nenes han de portar una 

motxilla amb aigua i un entrepà de 

truita o truita amb botifarra. 
 

TARDA: 

Els alumnes s’agruparan per cicles i aniran a 

diferents espais del centre, per a fer una 

tarda de cinema. 
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Proposta de diferents nens 


