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EL CARNAVAL 
 
 

El Carnaval ha estat sempre una festa de llibertat; una excepció en un any ple de normes 
socials que cal respectar. 
En diem “Carnaval” al període que va de Dijous gras a Dimecres de Cendra; i 
“Carnestoltes” al ninot que representa la personificació de la festa. 
Els elements bàsics del Carnaval són els balls, les disfresses i les màscares. 
Com celebrarem el Carnaval a la nostra escola? 
Començarem el divendres dia 22 de febrer. Aquest dia apareixerà el Rei Carnestoltes i 
llegirà el seu pregó. Tothom que vulgui haurà de complir les següents consignes: 
(Cada dia els nens/es de 4rt passaran per les aules i els hi diran als nens/es quina és la 
consigna del dia següent).  
� Dilluns dia 25: portaran un barret o alguna cosa al cap. 
� Dimarts dia 26: portaran una corbata o corbatí. 
� Dimecres dia 27: portaran pijama. 
� Dijous dia 28: portaran pintada la cella de Frida Khalo o la cara maquillada com 

vulguin. 
Aquest dia és Dijous gras, i per això farem un esmorzar especial a l’escola, els nens/es  
hauran de dur un petit entrepà de truita o de botifarra d’ou (no és obligatori). 

� Divendres 1 de març: És la gran festa. Al matí ens disfressarem de diferents elements 
relacionats amb la cultura mexicana i farem una rua que començarà a les 9:30h. Els 
nens i nenes de Primària sortiran els primers i faran el recorregut pel carrer Antoni 
Sedó. Els nens i nenes d’Infantil sortiran darrera els alumnes de Primària i faran una rua 
més curta, entre les casetes del barri.  
Totes les famílies esteu convidades a acompanyar-nos. Us preguem que en tot moment 
no entorpiu el pas de les fileres, no doneu menjar ni beguda als nens, ni els aparteu per 
fer fotos. Es faran fotos de grup abans de tornar a entrar a l’escola. 
Recordeu que no es pot fer ús de la imatge dels menors, sense l’autorització 
expressa dels seus tutors i/o representants legals. Les fotografies que en feu seran 
exclusivament d’ús domèstic i no les podeu penjar a xarxes socials. 
A la tarda hi haurà ball a l’escola i d’altres activitats lúdiques, només per l’alumnat. 

� El Dimecres dia 6 de març és Dimecres de Cendra. És quan es celebra l’enterrament 
de la sardina, i suposa la fi del Carnaval i el començament de la Quaresma. A l’Escola 
els nens i nenes d’Infantil i Cicle Inicial, faran una sardina en paper o cartolina, i a la 
tarda, tot sortint de l’escola, si voleu, podeu anar amb els vostres fills/es a l’enterrament 
de la sardina que s’organitza a nivell de Rubí. 

A l’Escola també tindrem una representació de la vella Quaresma.  
La vella Quaresma és una figura de dona, confeccionada amb paper o cartró, amb set 
cames, que es penjava a les cases i a les botigues. Cada cama representava una setmana des 
de l’últim dia de Carnestoltes fins al Dissabte Sant. Cada divendres se li treu una cama en 
senyal del temps que va passant, fins arribar a les vacances de Setmana Santa. 
Recordeu que dilluns 4 de març és festa. 

Atentament, 
Secretaria del centre 


