
               
 

                                                                      
 

PROGRAMA DEL CARNESTOLTES 2018 

 

La temàtica d’aquest any serà: 

                                        

L’ESCOLA I LES ETAPES DE LA HISTÒRIA 
 Divendres 02 de febrer PREGÓ DEL CARNESTOLTES al gimnàs a les 10:45h.  

 Avui ens ha visitat el rei Carnestoltes, rei de les poca-soltades, li hem donat una molt bona 

rebuda i ell ens ho agraït amb unes quantes penyores: 

 Dilluns 05 de febrer: portar un detall de la Prehistòria (os al cap, despentinat,...). 

 Dimarts 06 de febrer: portar un complement de l'Edat Antiga (diadema egípcia, 

corona romana, túnica romana,...). 

 Dimecres 07 de febrer: portar un detall  de l’Edat Mitjana (corones, escuts,...). 

 Dijous 08 de febrer: portar un detall de l’Edat Moderna i contemporània (barret de 

copa, plomes, bigoti,...). 

Dijous 08 de febrer: DIJOUS GRAS  

El dijous gras els alumnes esmorzaran un entrepà de truita o botifarra d’ou.  Anirem a: 

EI: Els alumnes han de portar un entrepà de truita o botifarra d’ou que es menjaran a l’escola. 

CI: Els alumnes han de portar un entrepà de truita o botifarra d’ou que es menjaran al Sot 

d’en Barriques, al matí. 

CM: Els alumnes a la tarda berenaran coca de llardons, a càrrec de l’escola,  a Cal Jardiner. 

CS: Els alumnes han de portar un entrepà de truita o botifarra d’ou que es menjaran a la Torre 

d'en Malla de 9:00h. a 12:30h. 

Divendres 09 de febrer:  FESTA DE CARNAVAL 

Aquest any no fem rua.  

El divendres al matí ens aplegarem tota l'escola al gimnàs, farem una desfilada i ballarem. 

Esmorzarem (croissants) a càrrec de l'AMPA i a la tarda es faran tallers. 

Dimecres 14 de febrer:  DIMECRES DE CENDRA 

El matí del dimecres, cap a les 11:30h., farem la lectura del testament, cremada del 

Carnestoltes, enterrament de la sardina i arribada de la Vella Quaresma, al pati de l’escola. 

 

  

 

 

.Us saludem molt cordialment. 

Recordeu que el dia 12 de febrer no hi ha classe. 
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