
 

CARNAVAL 2014. ESCOLA LES PARELLADES 
 

Aquest curs els alumnes de Les Parellades , ens disfressem de CIRC 

 
P3: PRESENTADORS I PRESENTADORES  
P4: MALABARISTES 
P5: ANIMALS 
1r: MAGS 
2n: DOMADORS I DOMADORES 
3r: MIMS 
4t: PALLASSOS 
5è : ACRÒBATES I FORÇUTS/FORÇUDES 
6è: VENEDORS DE CRISPETES, ENTRADES, ETC. 

 

ACTIVITATS DE CARNAVAL: 
 
 
- ORDRES DEL REI CARNESTOLTES: 

Els i les alumnes de les Parellades, la setmana de Carnaval, han de venir a l'escola 
seguint les següents ordres: 
 

DILLUNS 24 de FEBRER: RENOI QUINES CARES!!  Haurem d’anar amb la cara 
pintada. 
DIMARTS 25 de FEBRER: EP! UNA SABATA DE CADA.  Haurem de portar dues 
sabates diferents. 
DIMECRES 26 de FEBRER: PENTINAT O BARRET ORIGINAL.  Hem de fer-nos un 
pentinat ben especial o bé portar un barret original. 
DIJOUS  27 de FEBRER:  QUIN GOIG DE CORBATES! Tothom haurà de portar una 
corbata ben bonica 

 
De dilluns a dijous s’hauran de complir aquestes ordres. Els alumnes de sisè passaran 
per les classes per revisar si tots ho porten i qui no ho porti se li pintarà la cara. Es 
comptaran els nens i nenes que han fet cas de les ordres i així es podrà donar el 
premi a la classe més “carnavalera”. 



 
- DIJOUS GRAS (27/02/2014) 

Totes les classes de l'escola  ANEM  A ESMORZAR  TRUITA o botifarra d’ou (cada nen 
o nena l'ha de portar de casa) en diferents espais del poble. 
 
- DIVENDRES (28/02/2014) 

 
Per la  tarda, a les 15:15 h s’iniciarà la Rua per diferents carrers del poble i ens 
acompanyaran els nens i nenes de la Llar d’infants l’Espígol. El recorregut aproximat 
serà: sortida de l’escola cap al pont, Passeig de Circumval·lació, carrer Jaume Balmes, 
carrer Salvador Dalí, carrer Pablo Picasso, Passeig de Circumval·lació i tornada cap a 
l’escola. 
 
Els nens i nenes han de venir disfressats de casa i els alumnes que es queden al 
servei de menjador se’ls ajudarà a disfressar. En cas de necessitar ajuda cada tutor/a 
demanarà famílies col·laboradores i els hi lliurarà un carnet de “família 
col·laboradora” per poder accedir al centre a l’hora pactada amb el tutor/a. Només 
podran entrar a l’escola les famílies amb el carnet.  
 
La rua finalitzarà a l’escola on es lliuraran els alumnes a les 16:30h. A partir d’aquesta 
hora l’AMPA ha organitzat una festa de carnaval.  
 
Per afavorir l’organització i el bon funcionament de la rua us agrairíem que durant el 
recorregut no agafeu els vostres fills/es, faciliteu el trajecte, deixeu que siguem els 
mestres els que fem avançar els grups, etc. 
 
 Us recordem que el dilluns 3 de març el centre romandrà tancat per dia de lliure 
disposició. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


