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INFORMACIONS CARNAVAL 2019 
 

Benvolgudes famílies: 
 

Arriba el Carnaval a l’escola i al voltant de la festa realitzarem les següents activitats:  
 

● Dimarts 26 de Febrer:  ARRIBA EL REI CARNESTOLTES! L’alumnat de 3r. 

farà el PREGÓ  per l’arribada del Rei Carnestoltes i ens comunicaran quines ordres 

haurem de seguir els dies següents. 
 

● Dimecres 27 de Febrer:  

Per semblar un científic d’allò més intel·lectual, 

 amb perruca i ulleres vindràs vestit com cal.  

 

● Dijous 28 de Febrer:  

Com a bon científic despistat 

sabates diferents de bon matí t’has posat. 

 

● Divendres 1 de Març:  

El divendres una gran rua farem 

i a la tarda ens disfressarem. 
 

La RUA començarà aproximadament a les 15’20h. per la rambla de l’escola Habana Vieja 

(les famílies disfressades d’Infantil s’afegiran al seu grup quan la rua surti per la porta del pati 

de Primària). Tornarem a entrar a l’escola (Infantil anirà al seu pati i Primària al seu). NOMÉS 

PODRAN ENTRAR A L’ESCOLA  LES FAMÍLIES ACOMPANYANTS QUE S’HAGIN  DISFRESSAT 

AMB EL GRUP CLASSE DEL SEU FILL-A. En arribar, l’AMPA convidarà a tots els infants a una 

XOCOLATADA amb melindros. 

La Rua  “SCIENCE, PLEASE”sortirà en l’ordre següent: 
L’ESPAI (La Galàxia), ELS ELEMENTS DE LA NATURA (Aigua, Minerals, Núvols i Foc), 

INVENTS (Leds, Bombetes, Telescopis i Lupes), ROBÒTICA (Legos, Cyborgs i Robots), FÍSICA i 

QUÍMICA (Sweetoms i Petits Einsteins) 

● Diumenge 3 de Març: participació de les famílies de l’escola a la RUA INFANTIL 

de la ciutat, a les 11:00 h. 
 

● Dilluns 4 de Març: dia de lliure elecció de l’escola i romandrà tancada. 

Si vols fer experiments, hipòtesis o una resta,  

fes-les a casa perquè a l’escola és festa! 

● Dimarts 5 de Març:  

   Els nens i nenes d’adults vindran  

  i les mestres petites de nou seran. 

● Dimecres 6 de Març: els alumnes de 5è, celebraran el JUDICIdel Rei Carnestoltes al 

gimnàs de l’escola. 

Ja veurem què diu la jutgessa,  

si salvem el Carnestoltes o cremarà de pressa. 
 

     

Moltíssimes gràcies per la vostra col.laboració 

Equip docent ESCOLA ELS PINS   


