ESCOLA LES PARELLADES
ACTIVITATS DE CARNAVAL
-

ORDRES DEL REI CARNESTOLTES:

Els i les alumnes de les Parellades, la setmana de Carnaval, han de venir a l'escola seguint
les següents ordres:

El Rei Carnestoltes mana

Per dimarts els Carnestoltes diu

que l’escola sigui una barberia,

que el món no sigui com és:

haureu de portar bigoti i barba

una sabata de cada

dilluns durant tot el dia.

i la roba a l’inrevés.

Dimecres, l’escola,

Per anar a menjar la truita

un hospital semblarà,

dijous a la perruqueria aneu,

malalts, ferits, cames trencades

feu-vos un pentinat divertit

i embenatges a la mà.

per portar-lo a tot arreu.

De dilluns a dijous s’hauran de complir aquestes ordres . Els alumnes de sisè passaran
per les classes per revisar la quantitat de nens i nenes que han fet cas de les ordres i així
es podrà donar el premi a la classe més “carnavalera”.

-

DIVENDRES (24/02/2015)

Per la tarda, a les 15:35h s’iniciarà la Rua per diferents carrers del poble i ens
acompanyaran els nens i nenes de la Llar d’infants l’Espígol. El recorregut aproximat serà:
sortida de l’escola cap al pont, carrer Mn. Andreu Malgà, plaça de la Vila, plaça del
Centre, carrer Nou i entrada a la Plaça Marcer on acabarà la nostra Rua.
Per afavorir l’organització i el bon funcionament de la rua us agrairíem que durant el
recorregut no agafeu els vostres fills/es, faciliteu el trajecte, deixeu que siguem els
mestres els que fem avançar els grups, etc.
Els nens i nenes han de venir disfressats de casa i els alumnes que es queden al servei de
menjador se’ls ajudarà a disfressar. En cas de necessitar ajuda cada tutor/a demanarà
famílies col·laboradores i els hi lliurarà un carnet de “família col·laboradora” per poder
accedir al centre a l’hora pactada amb el tutor/a. Només podran entrar a l’escola les
famílies amb el carnet.
La rua finalitzarà a la Plaça Marcer on es lliuraran els alumnes a les 16:30h. A
continuació us posem un croquis indicant el lloc on estaran ubicades les diferents classes.
És molt important que no us emporteu els vostres fills/es abans de finalitzar la Rua i que
un cop a la plaça aviseu als mestres responsables quan recolliu els vostres fills/es.
L’escola romandrà oberta fins les 17:30 per si heu de recollir alguna cosa.
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Rectoria

Us recordem que el dilluns 27 de febrer el centre romandrà tancat per dia de lliure
disposició.

