
 Divendres 22 de febrer 

Arribada del rei Carnestoltes. 

A les 16 h. el rei carnestoltes llegirà el pregó d’aquest 

curs i ens donarà les instruccions per a tota la setmana. 

 DURANT LA SETMANA DEL 25 AL 28 DE FEBRER,  

el rei Carnestoltes diu que: 

.- El dilluns vestits de groc i negre com una abella . 

.- El dimarts disfressat d’un personatge de conte. 

.- El dimecres nafrats i embolicats.  

.- El dijous el més estrafolari que tinguem al cap.  

.- El divendres a l’escola no vingueu, no ens hi trobareu. 

 Dimarts 26 de febrer , dinar dels premiats. 

Els alumnes guanyadors del concurs de receptes podran 

convidar a un familiar a dinar aquest dia. 

 Dijous 28 de febrer , dijous llarder 

9:30h .-  Sortida de l’escola. 

10:15h. -  Esmorzar pel camí. 

11:00h.- Arribada al Guilar i repic de campanes. 

12: 30 h .- Concurs de taules ben parades. Enguany 

també hi haurà un concurs de truites pels alumnes de 

cicle mitjà i de superior , una truita per taula.  

13.00h. – Dinar de germanor i esbarjo 

15.15h .-  Recollir i cap a l’escola. 

16.30 h.-  Arribada a l’escola. 

Els alumnes de Cicle Inicial i Infantil no participen en el 

concurs, cada alumn@ ha de portar una cosa per poder 

fer l’aperitiu.  
 

El vostr@  fill / filla ha de portar  :  

 

……………………………………………………. 

 

Els alumnes de mitjà i superior cadascú es porta el seu 

dinar. Pel concurs de taules només participen amb 

l’aperitiu, la truita , la beguda , les postres i la decoració 

de la taula. 

No hi ha servei de pícnic. Tots els alumnes hauran de 

portar el dinar de casa.  



 

Dimarts 5 de març 

A les 11:30 Judici del Rei Carnestoltes  

Lliurament de diplomes i premis de les taules ben 

parades. 

Benvinguda a la vella Quaresma. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordeu que el 28 de febrer no hi ha escola. 
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