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1. RETARD DE COBRAMENT DE LA QUOTA DE L’ESCOLA

Us  volem  comunicar  que  el  cobrament  de  la  quota  d'aquest  mes  de  febrer
s'endarrerirà més enllà del 5 de febrer.
El motiu és que el programa que fem servir per fer la remesa, que ens ofereix el Banc
Sabadell,  no acaba d'estar adaptat pel canvi  del  SEPA dels números dels  comptes
corrents i hores d'ara estem tenim moltes dificultats.
Estem en contacte constant amb l'oficina i la central del Banc Sabadell per poder
solucionar el més aviat possible aquest problema.

2. COMENÇAMENT DEL CARNAVAL A L’ESCOLA

El proper dilluns comença l’activitat de carnaval a l’escola, i a finals de a setmana
arribarà el rei carnestoltes a qui rebrem amb els braços oberts. 

NIVELLS PERÍODE DE TALLERS ACTIVITAT

Educació
Infantil

Del  10  al  21  de  febrer,
tardes

Elaboració dels complements.

1r i 2n 12,  13,  14,  19,  20  i  21  de
febrer, matí.

Elaboració  de  la  disfressa,  coreografia,
decoració del passadís i contes de por. 

3r i 4t Del 10 al 21 de febrer, matí. Elaboració del guió d’una obra de teatre,
assaig i posada en escena.

5è i 6è Del  10  al  14  de  febrer,
tardes. 

Taller  de  batucada,  creació  de  les
carrosses, i coreografies. 
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2. EL TERROR A L’ESCOLA- DISFRESSES DE LES COMPARSES DE 1R I 2N

El dia 12 de febrer els infants de primer i segon comencen a confeccionar les seves
disfresses. Aquest curs els infants  han triat “el terror” com a temàtica general i tot
seguit us anotem les comparses de disfresses triades. Cada infant ja sap quina és la
seva comparsa.
Aquesta informació us la donem perquè ens ajudeu a confeccionar les disfresses, tot
portant alguns materials, robes, complements… que tot seguit us ho especifiquem.

La roba base és per al dia de la festa i el que consta a la columna dels complements
ho necessiten a l’escola per a confeccionar la disfressa. Cal que ho porteu com a
màxim el dia 12 de febrer, dia en que començaran a elaborar les diferents disfresses.

Recordeu que aquesta disfressa i comparsa és diferent a la disfressa d’espelma que
organitza l’AMPA de l’escola en motiu al desè aniversari.

DISFRESSA ROBA BASE COMPLEMENTS

FANTASMES Tot blanc, pantalons o 
“leotardos” i jersei.

Roba  blanca  (tipus  llençol)
amb un forat per passar el cap
i  que  es  recolzi  en  les
espatlles. No portaran el cap
tapat.

VAMPIRS Camisa  blanca  o  clara  i
pantalons negres o foscos.

Roba negre 1 metre

RAT-PENATS Tot  negre,  pantalons  o
“leotardos” i jersei.

Roba negre 1metre

ZOOMBIS Tot  negre,  pantalons  o
“leotardos” i jersei.

Samarreta  vella  i  gran  (a
l’escola  l’estriparem  i  la
pintarem).
2  o  3  mitjons  de mitja  vells
(marró, negre, verd)

MONSTRES Tot  d’un  mateix  color
pantalons i jersei (cada infant
podrà  triar  el  color  del  seu
monstre  d’entre  verd,  blau,
lila,vermell, rosa i negre).
Seria  convenient  que  cada
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infant  que  es  disfressi  de
monstre  pensi  el  color  i  ho
digui a la tutora.

DIABLES Tot  vermell  o  tot  negre:
pantalons  o  “leotardos”  i
jersei.
També  pot  ser  pantalons
negres  i  jersei  vermell  i  a
l’inrevés.

Diadema negra de roba

FRANKENSTEISN Roba  vella  i  gran  per  poder
retallar  els  baixos  dels
pantalons
(sinó es poden retallar aviseu-
nos).

Diadema negra de plàstic dur

HOMES-LLOP Pantalons  foscos  i  camisa  de
quadres o camisa.

4. CANVIS DE DIA DE PSICOMOTRICITAT  

L’organització dels tallers de carnaval suposen una reestructuració  general de l’horari. A 
continuació us detallem els canvis  de dia ocasionats en les sessions de psicomotricitat per tal 
que els infants puguin venir amb roba còmoda per a les sessions. 

- P3B farà psico els dijous a les 11'00 h
- 1rA  farà la psico dijous a la tarda

5. NOVETATS AL WEB

1. Jornades Padagògiques
2. Aprendre entre generacions
3. Puig d'Olorda
4. Deixa'm jugar P3
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http://blocs.xtec.cat/lasiniafullinformatiu/2014/02/03/reflaccio-jornades-pedagogiques/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp3/2014/02/06/deixam-jugar/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins1/2014/02/06/puig-dolorda-psico-gener14/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins6/2014/02/05/aprendre-entre-generacions-2/

