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ESPECIAL CARNESTOLTES

1. CARNESTOLTES

1.1. LA DISFRESSA: TOT EL QUE NECESSITEM 

Per tal de tenir preparat tot el material per a la disfressa del proper divendres 9 de febrer, és
important que durant la setmana del 6 al 8 porteu a l’escola tot el que és necessari per a
la disfressa dels vostres fills. El divendres al matí tot ha d’estar llest!!!

En funció del taller i la disfressa es necessita: 
- la roba base;
- la peça de roba ja cosida (només l’han rebut aquells infants que la necessiten. Hi ha

tallers que no necessiten roba);
- tot el que els infants hagin acordat amb el mestre tallerista. 

És important que tots els elements que es portin de casa, tant si és roba base com un
element que serveixi per a complementar la disfressa, vagi dins d’una bossa amb el nom i el
curs de l’infant per a evitar pèrdues de roba o de disfresses.

Si algú té algun dubte de la disfressa, pot enviar un missatge a l’escola indicant el nom de
l’infant, el curs i el número o mestre del taller, i us respondrem amb el dubte resolt.

Els infants que vagin a dinar a casa el divendres 9 de febrer han de ser a l’escola a les
14.45 h, un quart d’hora abans del que és habitual. Els infants entraran sols a les aules
dels tallers per a maquillar-se i acabar de polir els últims elements de la disfressa.

Aproximadament entre les 15 i les 15.15 h les 26 comparses de l’escola aniran sortint en
cercavila per ordre de número del taller.
És important que pregunteu als vostres fills el número de taller perquè us ajudi a situar la
seva comparsa al llarg de la rua.



1.2. RECORREGUT DE LA RUA

Aquest any, igual que l’any passat, durant la rua els infants faran una aturada a la rambla 
de la Granja que permetrà que els infants es vegin els uns als altres. 

La sortida i l’arribada de la rua es farà per l’entrada principal de l’escola al passeig del 
Terraplè, i la anirà fins a la rambla de la Granja, on hi haurà la desfilada de comparses, i 
continuarà pel carrer Bruc fins a arribar de nou al passeig del Terraplè.

IMPORTANT-> necessitem unes 15 persones per poder organitzar la rua de Carnestoltes. 
Les persones que estigueu interessades podeu venir a l’escola a les 14:30h amb la vostra 
armilla reflectant del cotxe.

1.3. RECOLLIDA DELS INFANTS A LES AULES UN COP S’HAGI ACABAT LA FESTA 

A mesura que les comparses vagin arribant, els infants entraran dins l’escola amb els 
companys i mestres de la seva comparsa; els familiars no heu d’entrar amb ells. Un cop 
dins l’edifici i quan hagin arribat totes les comparses, tancarem les portes de l’edifici de 
l’escola perquè els infants i els mestres puguin reagrupar-se amb el seu grup classe.
Un cop tots els infants siguin a les aules, tornarem a obrir les portes perquè les famílies 
pugueu entrar a recollir els vostres fills.

Creiem que tota aquesta festassa es podrà portar a terme dins l’horari lectiu de la tarda, de 
15 a 16.30 h, però si no és així us demanem disculpes per si ens allarguem una miqueta 
més.

1.4. BERENAR

Finalment, hi haurà un berenar per a tots els infants, organitzat per l’AFA. Al porxo hi 
trobareu una taula per a cada nivell on es repartirà pa amb xocolata. S’ha previst també 
berenar per a les persones amb al·lèrgies i amb intoleràncies alimentàries. 

A cada taula hi haurà una persona que dona suport a l’organització de la festa perquè el 
berenar es reparteixi per a tots els infants. 

https://docs.google.com/forms/d/1OY4_LuPR0IiR8wL-R9LFYP_MWst8jBtKGuI2Ug-qhu8/edit

