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Divendres 14 de febrer el Rei Carnestoltes a través del seu “Consell dels Bulls” format per 6 alumnes 
de sisè passaran per les aules a llegir el pregó. 
Dilluns 17, dimarts 18, dimecres 19 i dijous 20 “El Consell dels Bulls” passarà a revisar les consignes 
(només al matí) amb una comitiva també formada per 6 alumnes de sisè. 
Les consignes que heu de portar es mostraran al bloc del centre i a l’entrada de l’escola. 
 

 
 
 

 
EI: Menjaran l’entrepà de truita o de botifarra a la classe per nivells i després               
sortirem al pati com sempre. 
CI: Romandrà a l’escola i al matí sortirà al pati a esmorzar a les 10:40h               
(entrepans de truita de casa o de botifarra d’ou). 
CM: tot el cicle anirà a menjar la truita al matí al Parc de Ca n’Oriol. Els acompanyants es posaran al                     
suro segons les substitucions. Ja hem demanat permís a l’Ajuntament!. Sempre ho fa direcció. 
CS: A les 15.45 h sortirà al pati a berenar (entrepans de truita, botifarra d’ou i /o coca de llardons). 
 

 
 
 
 

Com ja vam fer els cursos passats, hem tractat de proposar disfresses més econòmiques però               
igualment pedagògiques. És per això que per completar les disfresses us demanem que col·laboreu              
amb els vostres fills/filles a portar segons els cursos el següent material que caldrà lliurar a la                 
vostra tutora o tutor el dia anterior, és a dir el 20 de febrer. 
A educació infantil caldrà lliurar el material el dia 19 a la tutora. 
 

Tota Educació Infantil anirem disfressats de jocs de taula 
EI 3: parxís 
EI 4: puzzles 
EI 5: dòmino 
El dia 21 de febrer al matí fem la rua de carnestoltes. Els nens i les nenes han de venir vestits de                      
color fosc. 
Qui vulgui venir maquillat de casa és opcional. 
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1r ha de portar: 
 
UNO: 
El dia 21 de febrer al matí celebrarem carnestoltes a l’escola. Aquest dia 
hauran de venir vestits amb roba negra o fosca. 

Què s’ha de fer a casa? Preparar la base de la disfressa, que seran dos 
cartrons (sense lletres ni dibuixos) de mida DINA3 42cmx30cm, units amb 
dues cintes. 

Aquestes imatges són orientatives perquè 
tracteu d’ajustar-vos a la disfressa. 

A l’escola farem: el dibuix de les cartes al 
cartró i el detall del cap. 

El dia 3 de febrer han de portar el 
material que heu preparat a casa. 
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2n ha de portar: 
 
MEMORY: 
Disfressa de Carnaval: Joc del MEMORY  

El dia 21 de febrer al matí celebrarem carnestoltes a l’escola. Aquest dia hauran de venir vestits amb roba 
negra o fosca.  

Què s’ha de fer a casa? Preparar la base de la disfressa, que seran dos cartrons (sense lletres ni dibuixos) 
de mida DINA3 42cmx30cm, units amb dues cintes. 

Aquestes imatges són orientatives perquè tracteu d’ajustar-vos a la disfressa. 

A l’escola farem: el dibuix de les cartes al cartró i el detall del cap. 

El dia 3 de febrer han de portar el material que heu preparat a casa 

      

 
3r ha de portar: 
 
QUI ÉS QUI? 
Què s'ha de fer a casa?: la setmana del 8 de gener portar una samarreta de color blau (3rA) o 
vermell (3rB) que es pugui pintar i un cartró amb les mides següents: 

 

El dia de Carnaval han de venir amb complements (barret, ulleres, barba, bigoti....) i vestits amb 

pantaló negre o texà. 
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Què farem a l'escola?: Pintar el marc i la samarreta. 

       
 
 

4t ha de portar: 
 
CARTES 
Què s'ha de fer a casa?: La setmana del 8 de gener portar dos TROSSOS DE CARTRÓ que es 
puguin pintar i amb les mides adequades a cada nen o nena. 
   El dia de Carnaval han de venir amb vestits amb samarreta i pantaló negre. 

 Què farem a l'escola?: Pintar la carta. 

 

 
5è han de portar: 
 
CUB DE RUBIK 
A l’escola: un detall pel cap 
De casa: han de venir semblants a ...  
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6è han de portar: 

TETRIS 
A l’escola: detall pel cap 
De casa: han de venir semblants a… 

 
  

 
 
FOTOGRAFIES DE GRUP DINS L’ESCOLA 
 
Les fotografies es faran el mateix dia de Carnestoltes a tots els grups de l’escola i amb les disfresses                   
que han confeccionat al llarg de les últimes setmanes. S’encarregarà un mestre. Aquestes les              
podreu descarregar i imprimir a través del bloc de l’escola. 
No cal dir que els familiars de tots els alumnes podeu fer les fotografies que vulgueu al llarg de la                    
rua. 
 
RUA, 11:00h aproximadament. 
 
El recorregut serà:  C/ Bailén, C/ Xaloc, C/ Sevilla, C/ Lepant,  
C/ Navas de Tolosa, C/ Xaloc i entrada pel C/ Bailén.  
Al davant de la rua aniran pares/mares i la Directora. El Javi gravarà dos llapis de memòria per posar 
als dos altaveus portàtils. 
En acabat tota l’escola entrarà de nou per la porta del Carrer Bailén. 
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CONCURS DE COMPARSES DE 
3r, 4t, 5è, 6è i familiars. 
 
Al mateix bloc de l’escola http://agora.xtec.cat/escolamossencinto/ 
 
NORMES. 
FULL D’INSCRIPCIÓ D’ALUMNES. 
FULL D’INSCRIPCIÓ DE FAMILIARS. 
AQUEST MATEIX FULL INFORMATIU. 
podreu trobar tot el relatiu a:  
 
El full d’inscripció l’heu de lliurar a consergeria (Isabel si sou familiars. I si sou alumnes, li ho doneu 
al Javi (mestre de música) en tots dos casos fins divendres 14 de febrer. 
Nota: Per assistir de públic no cal cap inscripció. 
 
El concurs comença a les 15:15h. A les 15:05 el públic (EI 3 fins 2n) començarà a seure a les 
grades. RECORDEU QUE NO PODEN VENIR DISFRESSATS!. EI i CI seuran al davant i CM i CS al 
darrere. 
També es delimitarà una zona (la de l’arbre fins la porteria) pels pares i mares. Aquests només 
podreu entrar i sortir per la porta de la tanca. L’AFA s’encarregarà de balisar i controlar dita sortida. 
 
S’haurà delimitat una zona del pati perquè esperin a sortir les comparses. S’haurà de potenciar 
prèviament que les comparses facin el recorregut al voltant del pati lentament i seguint les línies 
pintades al terra perquè se les vegi bé.  
Després de les comparses d’alumnes desfilaran les dels adults. 
 
Les comparses només desfilaran i no actuaran pas. 
Quan acabi la desfilada el jurat es posarà a deliberar. NO ES PODRAN LLIURAR ELS PREMIS EL                 
MATEIX DIA PERQUÈ NOMÉS DISPOSEM D’UNA HORA I MITJA. (Hi ha 1r, 2n i 3r premi a més                  
dels altres a la més mediambiental, etc). Les comparses formades per adults no podran optar a rebre                 
cap dels 3 primers premis perquè aquests van adreçats a l’alumnat. EN AQUEST MOMENT ELS               
PARES I MARES SORTIRAN DEL PATI DE L’ESCOLA. Després de què els pares i mares hagin                
sortit del recinte Educació Infantil marxarà a les aules. La resta de l’escola farà ball. 
 
BONA DIADA DE CARNESTOLTES! 
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