
  
 
 
 
 
 
 

Programa de carnaval 

 

Començarem la setmana  amb les  consignes  de carnaval, com cada curs, triades 

pels nens i nens de 6è.   

 

Dilluns, dia 25: professions. 

Dimarts, dia 26: pijama.  

Dimecres, dia 27: rapers/es o pentinat divertit. 

 

Dijous gras i celebració del Carnaval:  

Els infants podran venir disfressats amb disfressa lliure des de les 9h del matí. 

 

Dijous, dia 28 (matí) 

-Taller de maquillatge: es realitzaran uns tallers de maquillatge entre tots els 

nens i nenes de l’escola, els més grans maquillaran als més petits i es faran 

diferents agrupacions. Així que des de casa no cal que vinguin maquillats. 

 

-Esmorzarem al pati de l’escola tots plegats un entrepà de truita o de botifarra 

que els infants portaran de casa. 

 

Dijous, dia 28 (tarda) 

-Celebrarem una festa de disfresses amb tots els nens i nenes de l’escola al pati, 

amb música per ballar i passar-ho molt bé. Serà una festa interna de l’escola, 

sense famílies. 

 

Divendres de comparses i visita del Rei Carnestoltes: 

Divendres, dia 1 (tarda) 14.45h 

Celebrarem  les comparses  a l’escola i serà una festa oberta a les famílies. Els 

infants que es queden a dinar a l’escola, vindran vestits de casa al matí amb la 

roba de sota posada, i els complements en una bosseta (marcada amb el nom) que 

es posaran a l’hora del menjador amb l’ajut de monitores i mestres. 

La indumentària dels comparsers a triar pels infants: 

 Camisa,  jersei o mobo blanc i pantaló fosc. Els vestits tradicionals es 

complementen habitualment amb barretina, faixa i mocador vermell, armilla 

o americana. 



La indumentària de les comparseres : 

  Camisa,  jersei o mobo blanc,  faldilla de vol i mantó. Tradicionalment, es 

complementa amb un clavell al cap. 

 

 

En finalitzar la desfilada de comparsers i comparseres, la festa acabarà amb la 

tradicional guerra de caramels!!! 

 

 

 

Aquesta festa serà oberta a les famílies (a les 14.30h us podreu dirigir a la pista 

de Primària). Celebrarem tots plegats la nostra festa i escoltarem el pregó del 

Rei Carnestoltes! 

 

Visca el carnaval! 
 

*Recordeu que dilluns 4 i dimarts 5 de març l’escola romandrà tancada. 

 

*Informem a les famílies que el dijous 28 els vostres fills/es gaudiran d’un menú 

especial de Carnaval al menjador de l’escola!!!  

 


