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VALORACIÓ DE LA FESTA DE CARNESTOLTES 

 
Delegats i delegades:  
 
1r A Víctor Mañes i Leyre Ortega 1r B Noa Imañas i Óscar del Pino 
2n A Kilian Fàbregas i Àfrica Bravo 2n B Adrian Bogas i Mar Padró 
3r A Carla Gol i Enric Martín 3r B Arnau Batlles i Pol Rodríguez 
4t A David Bernal i Alba González 4t B Tomàs Bassa i Jordi Vilaseca 
5è A Lara Rubió i Joel Escarabajal 5è B  Lucia Moreno i Hèctor Ódena 
6è A Nayeli Virlan i Ferran Gubern 6è B Miquel Martín i Santi Muñoz 
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Què hem fet curs Valoració Proposta de millora 
Discurs del 
Rei 
Carnestoltes 

1rA No se sentia la música ni el que deia. Era 
una mica avorrit.  
Ens va agradar que vinguessin els nens/es 
d’EI i els de 2n. 

Podia cantar i ballar.  
Ens va agradar més el rei de P5. 

1rB Ens va agradar molt que vingués el rei 
Carnestoltes 
No s’entenia el que deia el Carnestoltes 

Ens hagués agradat fer un ball amb confeti 
amb el Carnestoltes. I que baixes a baix al 
pati. 
Ens agradaria que ploguessin xuxes 

2nA  Ens agradaria que el discurs el fes al gimnàs 
perquè l’escoltaríem millor. 

2nB Ens va agradar 
No s’escoltava bé el discurs del Rei. 
Vam esperar força estona a que sortís el 
Carnestoltes. 
 

Que tota l’escola estigui present en el 
discurs del Carnestoltes. 
Llençar confeti quan apareix el Carnestoltes. 
Un cop acabat el discurs el Rei podria baixar 
al pati. 
Canviar el xiulet del Carnestoltes per un 
altre instrument 

3rA   

3rB No el vam escoltar Ens agradaria molt poder escoltar el discurs. 

4tA   

4tB   

5èA  Podria ser que el rei carnestoltes porti robes 
diferents. 
Que no hi hagi deures la setmana de 
carnestoltes 

5èB  Ens agradaria fer festa tot el dia. 

6èA No el vam sentir Ens agradaria poder sentir-lo a nosaltres 
també per tal de donar-li la benvinguda al 
carnaval. 

6èB   

RESUM CI Va agradar que vingués  
No se sentia la música 
No s’entenia el que deia 

Fer un ball amb confeti 
Que baixi al pati. Fer-ho al gimnàs 
Que tiri “xuxes” 

 CM-
CS 

 Escoltar el discurs 
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Consignes de 
la setmana 

1rA Ens van agradar bastant. Ens hagués agradat portar una sabata de 
cada o anar en pijama. 

1rB La que ens va agradar més la de l’esport i el 
pentinat divertit. 

Ens agradaria: 
Anar amb pijama. 
Venir amb la roba al revés 

2nA Ens van agradar. 
La consigna que menys ens ha agradat és la 
de portar un corbatí o un llaç. 

Ens agradaria venir en pijama o una altra 
cosa. 

2nB Dimarts: corbata o llaç 
Dimecres: pentinat 
Dijous: esportistes 
 
Les consignes que més ens van agradar van 
ser la del pentinat i la d’esportistes. 

Pel proper curs  
Anar amb roba elegant. 
Sabates decorades. 
Anar amb roba divertida. 
Sabates de diferents parelles. 
Mitjons o escalfadors diferents. 
 

3rA No n’hem fet. Tota l’escola hauria de complir les consignes 
del Carnestoltes 

3rB No les vam fer Poder fer i seguir les consignes del Rei 
Carnestoltes igual que els nens i nenes 
d’Ed.Infantil i Cicle Inicial 

4tA   

4tB   

5èA  Participar en les consignes de la semana 

5èB  Ens agradaria seguir les consignes de 
carnestoltes. 

6èA No en fem Alguns companys diuen que els hi agradaria 
fer-ne. 
Proposen que durant aquest dies per fer 
una mica de festa algunes mares es 
disfressessin i ens fessin alguna visita a la 
classe. 
Per esbrinar la disfressa del curs amagar 
pistes i descobrir-la per fer-ho més 
emocionant. 

6èB -Algunes persones de la classe els agradaria  
seguir les consignes (1/6) 

-Fer alguna activitat amb els petits  

RESUM CI En general van agradar Propostes de consignes: sabata de cada, 

decorades, anar amb pijama, la roba del 

revés, elegant, divertida, mitjons o 

escalfadors diferents.  

 CM-
CS 

 3r, 5è B, 1/6 de 6è voldria seguir les 

consignes 

Fer un joc de pistes 

RESUM CM   
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Dijous Llarder 1rA Ens va agradar molt. Poder anar més lluny.  Podríem fer una 
gimcana.  
Podríem jugar amb pilotes. 

1rB Ens va agradar molt, moltíssim sortir al bosc Volem sortir més vegades al bosc 

2nA Bastant bé. Ens agradaria anar a l’espai del costat de 
l’església. 

2nB A la majoria ens va agradar anar al bosc a 
esmorzar i jugar. 
 

Fer un esmorzar conjunt i fer un pícnic al 
bosc. 

3rA Vam tenir poca estona per jugar Marxar més d’hora 

3rB Ens va agradar però l’estona al Parc de Sant 
Simple es va fer molt curta. 

Si la sortida és de mig matí, hauria de ser a 
un lloc més proper a l’escola. 
Si tinguéssim la possibilitat de passar-hi tot 
el matí o, inclús, tot el dia, ens agradaria fer 
una excursió més llarga. 

4tA Van anar a berenar al bosquet que hi ha al 
costat de l’institut. A la majoria li ha agradat 
l’activitat. Vam gaudir de la natura i ens va 
fer una tarda agradable per passejar. Però 
se’ns va fer massa curta l’estada i no vam 
poder jugar gaire.  

Fer una sortida de tot el dia, així ens 
podrem allunyar més i aprofitar el dia. 

4tB Vam anar caminant al bosc del costat del 
pavelló. Ho vam fer la tarda de dijous. Vam 
tenir temps per berenar, buscar espàrrecs, 
jugar, parlar... 
Se’ns va fer una mica curt. 

Com que el matí és més llarg, podríem fer-
ho al matí. Hi ha alguns nens i nenes que no 
respecten la tradició del menjar de dijous 
gras. 

5èA Molt bé.  

5èB Agrada l’excursió del dijous llarder  Volem que sigui tot el dia. 

6èA Ens va agradar molt sortir a berenar al bosc, 
va ser una tarda molt entretinguda. 

Ens va agradar però potser ens hagués 
agradat un espai menys boscos ja que al 
seure a berenar et punxaves tota l’estona. 

6èB -A gairebé tota la classe li va agradar el 
dijous llarder (11/12) 

-Anar a un lloc on el bosc estigui més net 
(3/4) 

RESUM CI Molt bé Anar més lluny, al costat de l’església 
Esmorzar conjunt, pícnic al bosc 

 CM Poca estona, es va fer curt Més a prop, marxar més d’hora o passar tot 
el dia fora. 

 CS Molt bé Sortida de tot el dia 
Un altre espai, més net! 
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Disfressa de 
la rua 

1rA Les disfresses eren incòmodes. No ens 
agradaven gaire les disfresses. Es van 
trencar. 

Ens hagués agradat anar disfressats d’altres 
coses. 

1rB Si 
Mig mig 

 

2nA  Ens agradaria anar disfressats del que 
vulguem. 

2nB La disfressa no era molt còmode i es 
trencava. 
El casc tampoc era còmode. 
La majoria ens agradaria disfressar-nos, 
però d’allò que ens agrada.  
Teníem calor amb la disfressa. 

A tots ens agradaria triar una disfressa i que 
no estigués relacionada amb el nom de la 
classe. 

3rA Cadascú s’hauria de disfressar com volgués. 
8 alumnes van dir que no els agrada 
disfressar-se. 

Preferirien celebrar la festa d’una altra 
manera (Per exemple anant a enterrar la 
sardina) 
Pensar una altra manera de celebrar el 
Carnaval. 

3rB Va ser molt divertit perquè vam fer la 
disfressa a l’escola. 

Poder-nos disfressar del que vulguem. 

4tA -Els hi agrada disfressar-se: 14  
-No els hi agrada i no es volen disfressar: 9 
(els pares els “obliguen”) 
-Els hi està bé disfressar-se del nom de la 
classe: 3, la resta, menys 8 (que els hi 
sembla bé les dues opcions), voldrien 
escollir la disfressa lliurement. 

La meitat de l’alumnat proposa venir amb 
una disfressa lliure. 

4tB Vam anar de cuiners. Alguns els va agradar 
que teníem  el davantal i el gorro fet a 
classe i anàvem tots semblants. Però també 
hi ha qui prefereix tenir el mateix tema però 
fer la disfressa a casa com cadascú vol. Ens 
podíem pintar la cara si volíem.  

Mantenir la disfressa segons el nom de la 
classe. 

5èA Estem molt d’acord en que hi hagi un tema 
comú per a tot el grup i nivell. Això ens 
dona llibertat a poder anar molt disfressats 
o poc, segons les ganes de cadascú. 

 

5èB   

6èA En general va agradar la disfressa tot i que 
alguns van sentir sensació de ridícul. 

Donar més d’una opció a l’hora de 
disfressar-nos. 
Poder triar la disfressa entre tots. 

6èB -Algunes persones de la classe no es van 
disfressar o no van venir (1/3) 
-La resta voldria triar-se la disfressa . No 
sempre ens agrada la disfressa que 
toca(2/3) 

 

RESUM CI Disfresses incòmodes 
Es xafaven 
Ens agrada disfressar-nos del que volem 

Anar disfressat del que volem 
 

 CM Va agradar fer algun complement a l’escola 
A la majoria agrada disfressar-se 

Disfressa lliure menys una aula (nom classe) 
Celebrar la festa enterrant la sardina 

 CS Agrada que hi hagi un tema comú 
No sempre agrada la disfressa que toca 
Alguns nens/es no van participar 
Sensació de fer el ridícul 

- 
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Rua de 
Carnaval 

1rA Feia molta calor.  
No se sentia la música.  
Ens havíem de parar tota l’estona.  

 

1rB Una mica llarg, em va cansar 
 
Massa curt 
Massa llarg 

 

2nA No s’escoltava la música. Ens agradaria fer una rua una mica més 
llarga. 

2nB Es va fer llarga i una mica avorrida. 
 

Les famílies venir disfressades a la rua. 

3rA El trajecte va ser massa curt i anàvem massa 
lents. 

Fer un trajecte més llarg i anar més ràpid 

3rB Va ser molt divertida perquè van venir dos 
membres del grup “De cara a la pared”. 

Proposem que el cotxe no pari tantes 
vegades seguides ja que es fa una mica 
feixuc.  

4tA Ens agrada fer la rua però ens cansa escoltar 
sempre la mateixa música. 
Participant rua del poble: 13 
Es van disfressar d’una altra cosa. Ningú va 
aprofitar la disfressa de l’escola. 
No es va escoltar el missatge del senyor 
Carnestoltes. 

Buscar altres itineraris per fer rua. 
Música més variada. 

4tB Ens va agradar molt.   

5èA  Fer una rua amb una ruta diferent, potser 
més llarga. Que els nens d’infantil facin una 
rua més curta. 
Si els pares volen entrar a l’escola o 
acompanyar-nos a la rua els que vulguin 
que vinguin disfressats. 

Música més variada. 

5èB No agrada que els pares es fiquin a la rua. Si 
vénen haurem de delimitar-los el pas. A les 
voreres amb cinta o així. 

Escurçar el trajecte de la rua i fer més pati: 
balls, jocs, música... 
Que hi hagi música que es pugui sentir i que 
sigui animada. 

6èA No ens va agradar, ens sentíem ridículs 
perquè els pares no participaven, només 
ens miraven. 
Cada any és la mateixa música i no ens 
engresca gaire a balla. Sembla que sigui més 
aviat triada per als petits. 

Fer la rua amb la participació dels pares. 
Canviar la ruta  
Barrejar-nos amb altres cursos. 
Fer la festa dintre de l’escola i no fer la rua. 

6èB La música no es sentia. 
Molta gent pel mig. 
Sempre igual és molt avorrit.  

Cada any canviar la rua 

RESUM CI Calor 
No se sentia la música 
Massa parades i massa llarg 

Rua més llarga 
Familiars disfressats 

 CM Curt i lent 
Música massa repetitiva 
Va agradar 

Més llarg i ràpid 
No fer tantes parades 
Altres itineraris 
Música més variada 

 CS Els familiars es posen en mig de la rua i és 
negatiu 
No se sentia la música, sempre és igual 
Sensació de ridícul 

Escurçar el trajecte i/o canviar-lo 
No fer la rua 
Al pati jocs, música, balls... 
Música animada i que se senti 
Participació de les famílies 
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Desfilada 1rA Era incòmode seure amb la disfressa. 
Teníem molta calor. 

 

1rB Si, però al final et canses d’estar tota 
l’estona assegut. 

Fer una ona 
Ballar 
cantar 

2nA És una mica avorrida. Ens agradaria fer una festa a la pista amb 
música per ballar. 

2nB A la majoria no ens va agradar la desfilada, 
era molt sosa i els nens no animaven. 
 

La majoria deixaria de fer la desfilada 
Proposem fer jocs per l’escola  amb pares o 
un concurs de ball. 

3rA No sentíem bé la música ni el discurs de 
Carnestoltes 

Millorar el sistema de so. 

3rB No ens posem d’acord, mitja classe pensa 
que va ser avorrida perquè no s’escoltava 
bé ni la veu del Carnestoltes ni la música.  

Millorar l’equip de so de la desfilada. 
El Rei Carnestoltes es podria col·locar al 
centre de la pista.  
La desfilada podria ser una mica més ràpida 
i animada.  

4tA Només a quatre no els hi agrada perquè se 
senten avergonyits i és avorrit. 
A la resta els hi fa gràcia la desfilada  perquè 
veuen als companys, germans, cosins... 

 

4tB Bé. Ben organitzat. No se sent al Sr. 
Carnestoltes. 
La desfilada es fa molt curta. 

 Que hi haguessin dues voltes. 

 Que a mig fer de la volta féssim un 
maniquin challenge. 

 A mig fer de la volta féssim una petita 
representació o coreografia del que 
anem disfressats.  

5èA És molt avorrida.  Fer un joc de pistes per l’escola. 
Posar música quan arribem al pati i poder 
fer jocs tots junts. 
Que hi hagi canons de confeti. 

5èB No ens agrada la desfilada. Fa vergonya i no 
sabem què fer. 

 

6èA No ens va agradar, poc animat.  
No es sentia parlar al senyor Carnestoltes. 
La música era poc animada. 
Sentim vergonya perquè no sabem que fer. 

En comptes de posar la música de cada any, 
que toques l’Adrià. 
Jugar al pati disfressats. 
Millorar l’equip de so. 
Concurs de disfresses.  
Disfressa lliure. 
Fer una xocolatada. 
Fer activitats al matí i a la tarda. 
Ambientar l’escola amb decoració de 
carnaval. 
Decorar la pista. 
Fer jocs barrejant els nivells. 
Canviar la música pensant una mica en els 
grans. 

6èB -A algunes persones de la classe no li agrada 
desfilar davant dels pares. 
-Ens molesta que els pares ens vegin fer el 
‘’TONTO”.  

-No fer oberta la rua. ?????? 
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RESUM CI Incòmode seure amb la disfressa 
Calor 
Avorrida i poc animada 

Animar (ona, ballar, cantar) 
Ballar 
Concurs de ball o jocs amb pares 

 CM No se sentia bé 
Avorrida 
Alguns senten vergonya 
Poden veure totes les disfresses 
ES fa curt 

Millorar els so 
Rei Carnestoltes al centre 
Més ràpida i animada 
Fer 2 voltes 
A mig fer fer un maniquin challenge o 
coreografia del tema de la disfressa 

 CS Avorrida 
Alguns senten vergonya, no se sap què fer. 
És davant dels pares 

Directament posar música al pati i jocs 
Música més variada 
Canons de confeti 

    
 

Després de fer la valoració i presentar les propostes de millora s’ha procedit a 
votar en diferents aspectes (24 votants). Es decidirà l’organització de la festa de 
Carnestoltes del curs 2017-2018 un cop escoltats tots els sectors (alumnat, 
famílies i mestres) en el Consell Escolar. 
 
VOTACIONS: 
 

DISCURS: 
Que només el sentin EI i CI: 5 vots 
Que el senti tota l’escola: 19 vots 
 
ANAR DISFRESSATS: 
Si: 21 vots 
No: 3 vots (especifiquen que no ho volen a CS, però troben bé que es disfressi la resta de 
l’escola) 
 
DISFRESSA: 
Relacionada amb el nom de l’aula: 0 vots 
Triar el tema a l’aula: 4 vots 
Cadascú que vingui disfressat com vulgui: 20 vots 
 
RUA: 
Continuar fent la rua: 14 vots 
No fer la rua: 9 vots 
Vots en blanc: 1 vot 
 
PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES: 
Que vinguin disfressats: 5 vots 
Que no vinguin disfressats: 15 vots 
Vots en blanc: 5 vots 
 
TROBADA AL PATI: 
Fer la desfilada: 3 vots 
Fer balls i activitats: 13 vots 
Vots en blanc: 8 vots 


