Carnaval’18
al Turó del Drac

Recordeu que tothom que participi en la rua ha d’anar disfressat de drac. Els
que no hi vagin, han de situar-se a les voreres.

* DIJOUS LLARDER, 8 de febrer:

*DILLUNS, 12 de febrer: Festa de lliure disposició. L’escola romandrà
tancada.

Matí: Els i les alumnes d’EI aniran a esmorzar al Pla d’en Sala. Cal portar
esmorzar i aigua. Faran joc lliure i dirigit.
Tot el dia: Els i les alumnes de 1r, 2n aniran a passar el dia a la Creu. Cal
portar esmorzar, dinar i aigua.
Els i les alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è aniran a la Creu només al matí. Cal portar
l’esmorzar i aigua. Tornaran a les 13 h.
En cas de pluja s’anul·laran les sortides.
Esteu convidats tots els familiars que ens vulgueu acompanyar.
* DIVENDRES, 9 de febrer:
Matí: A les 11’30h: “Arribo” d’en Carnestoltes.
El Sr. Carnestoltes arribarà a l’escola i ens farà el pregó.
Tarda: GRAN RUA DE CARNAVAL de tots els infants del Turó del Drac, pares,
mares, avis, àvies,...Cal que els/les alumnes i pares i mares acompanyants
siguin a l’escola a les 14’45h disfressats. Els i les alumnes que es queden a
menjador han de portar la disfressa dins d’un bossa marcada per tal de
vestir-se abans de la rua. La rua de Carnaval sortirà a les 15’10h. de l’escola
i baixarà per la Via Figuerola, Riera Gavarra, Plaça 11 de Setembre, Mas
Muní, Sant Isidre i, a l’alçada de la Plaça Papallona, ens incorporarem a la rua
infantil del poble per continuar fins a la Plaça Universitat. Els nens i nenes es
lliuraran a les famílies quan doni per finalitzada la rua. Cal que totes les
famílies avisin el i la mestra quan recullin el seu fill/a.

*DIMARTS, 13 de febrer:
Matí: A les 11’30h: BALL DE CARNAVAL: Els i les alumnes de l’escola han
de venir disfressats amb alguna disfressa que tinguin o bé amb alguna
disfressa improvisada feta a casa. Aconsellem no portar complements com
espases, varetes màgiques, etc, per evitar que els nens/es es facin mal.
*DIMECRES DE CENDRA, 14 de febrer:
Matí: A les 11’30h. Representació de la mort d’en Carnestoltes i arribada
de la Vella Quaresma. Els/les alumnes aniran vestits de dol. Amb aquest
acte donarem per acabat el carnaval 2018.

Bon Carnaval a tothom!!

