
Curs 2013-2014
Febrer Núm. 14

SUMARI

1. SORTIDES PEDAGÒGIQUES 
2. 28 DE FEBRER CELEBRACIÓ DEL CARNAVAL
3. NOVETATS AL WEB

1



1. SORTIDES PEDAGÒGIQUES

● 5è → 5 de març, tarda vespre.  Centre astronòmic de Sabadell. Sortida a 15 hores i 
arribada a les  20’30 hores del vespre. Els infants de 5è tindran l’oportunitat d’observar 
el  cel  a  través  d’un  telescopi  i  endinsar-se  en  el  coneixement  de  l’immensitat  de 
l’Univers i de forma més concreta en el Sistema Solar.  Cal que portin menjar per a fer 
un berenar compartit, que es concretarà a les aules. 

2. 28 DE FEBRER CELEBRACIÓ DEL CARNAVAL

ACTIVITATS DEL DIA DE CARNAVAL

Espectacle sorpresa dels mestres a les 8:45 del matí
● Rua de Carnaval
● Passarel·la
● Coreografies
● Obres de teatre
● Concurs de pastissos
● Berenar de final de festa

El proper divendres 28 de febrer a les 15 h s’iniciarà la festa amb la rua, tot i que l’entrada 
dels infants que van a dinar a casa serà a les 14:30 h.

Enguany començarà la gresca amb la rua al carrer a càrrec dels infants de 5è i 6è, que han 
estat construint i decorant les carrosses i que aniran acompanyats pels dos grups de batukada i 
de coreografies. Aquests han elaborat uns timbals i treballat els ritmes que ens animaran la 
festa juntament amb les coreografies.
La rua sortirà de la rambla de la Granja cantonada amb el passeig del Terraplè a les 15 h. 
Tots junts en cercavila anirem fins a la porta de l’escola.
Un cop els infants hagin entrat al poliesportiu obrirem les portes perquè cada família vagi al lloc 
que li correspon per veure el treball dels seus fills.

Per a garantir una bona organització us demanem també a les famílies que seguiu les 
indicacions marcades. Entenem que tots voleu gaudir de la festa i veure els treballs dels 
vostres fills, però és necessari també respectar el treball de tots els infants de l’escola. Per això 
demanem a totes aquelles persones que han d’anar al poliesportiu que deixeu el pas de 
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l’entrada a l’escola als nens i nenes de cicle superior que han actuat fent la cercavila i 
després ja us donarem pas.

Relació dels llocs on actuen els infants segons el taller fet:
● Els infants d’Educació Infantil faran la passarel·la al poliesportiu.
● Els infants de 1r i 2n mostraran les seves coreografies al poliesportiu.
● Els infants de 3r i 4t fan les obres de teatre en diferents espais de dins l’escola, a la 

graella que teniu a continuació es pot veure la relació de títols de les obres i llocs on es 
fa l’obra.

● Els infants de 5è i 6è no actuen tots al mateix lloc. Els infants que han participat en 
els tallers de batukada i carrosses fan la seva actuació al carrer durant la rua, els infants 
que fan de presentadors actuen segons l’actuació que els toca presentar (poliesportiu o 
aules si actuen a les obres de teatre) .

Les famílies de 3  r  , 4  t   i 5  è   teniu penjat al web la relació dels infants amb l’activitat que fan i el 
lloc on es fa l’espectacle.

Tallers de Carnaval

Educació Infantil
Els infants d’Educació Infantil han triat cadascú la seva disfressa i han  treballat també 
l’elaboració dels complements de les disfresses que s’estan fent al taller de costura.
Els tutors us faran arribar una nota amb la roba base que han de portar els infants el dia de la 
festa.
Els infants que es quedin a dinar a l’escola han de portar aquesta roba dins una bossa 
marcada amb el nom, mentre que els infants que dinen a casa cal que vinguin amb la roba 
posada.

Primer i Segon

Els infants de primer i segon  han escollit comparsa, enguany el tema de treball és la por. A 
partir d’aquest tema s’han organitzat diversos tallers: de complements i decoració del passadís, 
de coreografies i el literari.
A continuació us detallem una graella amb la roba base que ha de portar cada comparsa pel 
dia de la festa. Els infants que van a dinar a casa l’ han de portar posada, i els que es queden a 
dinar al menjador l’han de portar en una bossa, tot marcat amb el nom, per posar-la al migdia.
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DISFRESSA ROBA BASE

FANTASMES Tot blanc, pantalons o 
leotardos i jersei.

VAMPIRS Camisa blanca o clara i 
pantalons negres o foscos.

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

ZOOMBIS Tot negre,  pantalons o 
leotardos i jersei.

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 
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.

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

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

Els infants de tercer i quart han creat les seves pròpies obres de teatre. Al llarg dels dies de 
taller han elaborat l’argument i el guió, han pensat l’escenografia i estan assajant per a tenir-la 
a punt per a representar-la el dia de la festa. Estan quedant unes obres molt boniques. Us 
anunciem els títols i els llocs i hores de les sessions que tindran lloc el dia 28 de febrer.

Aprofitem per a recordar-vos que les disfresses han de ser a l’escola el dilluns 24, dia en 
què comencen les actuacions internes de les obres de teatre.

Primera sessió, a les 15:25 h
Segona sessió, a les 16 h
Molt  important  recordar  que  per  tal  de  garantir  la  qualitat  de  so  de  totes  les 
representacions  MENTRE ES FAN LES OBRES DE TEATRE L’ACCÉS AL RECINTE DE 
L’ESCOLA ESTARÀ TANCAT I TAN SOLS S’OBRIRÀ EN ELS HORARIS MARCATS.

TÍTOL AULA MESTRE

La poció teletransportadora 3rA Olga

El descobriment del maletí 3rB Pili

El robatori de la peça misteriosa 4tA Míriam

Atrapats en el temps 4tB Rosa B

L’aventura dels follets i els seus amics música Enric

L’aventura màgica entre portals biblioteca Laia

El món està en perill psicomotricitat Dina

Consignes
Els infants de 3r i 4t han fet un seguit de propostes per a les consignes de Carnaval, i després 
de prioritzar-les, s’ha fet una votació per a escollir les més representatives. A partir de dilluns 24 
de febrer el Rei Carnestoltes imposa la seva llei i ens mana quina consigna hem de seguir cada 
dia, us les avancem perquè les pugueu preveure!

● Dilluns 24 de febrer, venir vestit amb pijama,sabatilles i nino.
● Dimarts 25 de febrer, venir vestit amb una barreja estrambòtica de roba i calçat.
● Dimecres 26 de febrer, venir a l’escola amb ferides.
● Dijous 27 de febrer portar, portar unes ulleres estranyes.
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Concurs de pastissos

Com cada any, l’AMPA us convida a participar en el concurs de pastissos de Carnestoltes que 
s’organitza el mateix dia de la festa de Carnaval després de les actuacions de tots els infants.
Us detallem el funcionament i l’organització de la recollida de pastissos:

1. El matí del divendres dia 28 recollirem els pastissos que porteu a l’entrada de l’escola.
2. Cada pastís ha d’identificar-se amb un pseudònim o un títol pastisser; això ens servirà per 
identificar després els pastissos premiats.
3. MOLT IMPORTANT!!!! Si algun pastís està fet per a intoleràncies alimentàries també 
és necessari que l’identifiqueu i així ho podrem tenir en compte a l’hora de tallar-lo.

Hi haurà quatre categories de premis:

● Pastís 10è. Aniversari La Sínia
● Pastís més original
● Pastís més disfressat
● Pastís més gran

Els pastissos premiats no els tallarem i els exposarem en una taula perquè tothom els pugui 
veure en acabar la festa de disfresses. A aquests pastissos els hi farem una fotografia que es 
publicarà en el següent full informatiu.

Per cert!!!! Si no teniu possibilitat d’elaborar cap pastís, s’ha de portar una capsa de galetes, 
d’aquesta manera podem garantir berenar per a tothom. Les galetes es poden anar portant al 
llarg de la setmana del 24 de febrer. Us deixarem capses a l’entrada de l’escola per a anar-les 
posant.

Recollida dels infants

Un cop s’hagin acabat les actuacions del poliesportiu els infants tornaran a les aules, i quan 
estiguin situats obrirem les portes perquè les famílies els pugueu anar a buscar i participar del 
berenar.
La tarda de la festa de Carnaval a l’escola hi haurà molta gent i cal que tots, famílies i infants, 
estiguem tranquils. Per això us farem arribar un full que  haureu de retornar omplert abans 
del dimecres 26 de febrer perquè indiqueu explícitament si els infants poden sortir sols el dia 
de la Festa, encara que tinguin una autorització genèrica. Per als que decidiu que poden sortir 
sols, us aconsellem que acordeu un lloc de trobada amb els vostres fills.
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Festa de lliure disposició

Us recordem que el dilluns 3 març l’escola té festa de lliure dispocisió.

3. NOVETATS AL WEEB

Pintem     al     natural  
Puig     Madrona  
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