
 
 

INFORMACIONS CARNAVAL 2021 

 

Benvolgudes famílies,  

Com cada any, i malgrat la situació actual, arriba a l’escola la 

ben esperada celebració del CARNAVALl! Enguany, i tenint 

sempre present les mesures de seguretat corresponents,  

realitzarem de forma interna les següents activitats: 

 

- Dilluns 8 de febrer: Arribarà a l’escola el nostre 

benvolgut Rei Carnestoltes. O serà una Reina? L'alumnat de 3r A farà el PREGÓ i 

ens anunciarà les  ordres que haurem de seguir al llarg de la setmana . 

- Dimarts 9 de febrer: “No estiguis atabalat i posa’t alguna cosa al cap: Un barret, 

una cinta o un pentinat esbojarrat!” 

- Dimecres 10 de febrer: “Al peu tot s’hi val, menys portar les sabates igual.” 

- Dijous 11 de febrer: “Aquest any treu-te el pijama i vine disfressat com et doni la 

gana i recorda que avui ens lliurem de la fruita i mengem tots entrepà de truita.” 

- Divendres 12 de febrer: Serà el dia de la gran Rua! Durant el matí, i gràcies a la 

col·laboració de l’AMPA,  gaudirem de la presència d’un grup d’animació txaranga 

que ens ajudarà a allunyar els mal de caps i ballar a la pista del pati amb músiques i 

danses! A més, cada classe es disfressarà d’acord a la representació escollida del 

seu ODS. A la tarda, l’AMPA ens oferirà un berenar d’allò més dolç amb xocolata 

per a tothom!  

- Dilluns 15 de febrer: Dia de lliure elecció de l’escola, aquesta romandrà tancada: 

“En dia de festa ser solidari mola, ajudem ONGs i no anem a l’escola!” 

- Dimecres 17 de febrer: JUDICI a càrrec dels alumnes de 3r B. Tots els cicles de 

l’escola hauran de votar què fem amb aquest personatge tan extravagant. Un any 

més caldrà decidir si li perdonem els maldecaps o el fem cremar de veritat.  

 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració i esperem que gaudiu com nosaltres d’aquesta 

celebració tan extravagant i especial! 

 

Equip docent Escola Els Pins.  

 


