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FULL INFORMATIU ALS PARES I MARES NÚM. 4    3 de febrer de 2016 
 

1. CARNESTOLTES 2016 
 

 

Benvolguts pares i mares: 
 

Sa Majestat en Carnestoltes va arribar a la nostra Escola el passat dilluns 1 de febrer al matí 
al Cicle d’Educació Infantil, i el divendres 5 de febrer al matí també arribarà per a la resta de 
l’escola. Tots plegats ho celebrarem el mateix divendres dia 5 de febrer a la tarda. 
 

L’inici de la Festa serà a les 15.30 h. Primer de tot farem la Rua, després ballarem una dansa 
i per acabar actuació de la Dàmaris Gelabert. 
 

Tots i totes hi sou convidats, fins i tot a venir disfressats. Animeu-vos! 
 

Nota:  Agrairíem que no ocupéssiu els espais delimitats per facilitar el desplaçament 
dels nens. A la vostra disposició estan les grades i els espais situats darrera de les reixes 
de les porteries. Recordeu que no podeu passar a la pista per tal de no obstaculitzar la 
visió de les persones que estan assegudes a les grades. 
 
 

 
 

PROGRAMA D’ACTIVITATS   
 

Dilluns dia 1 de febrer 
 

Cicle Infantil: 11.30h. Va arribar l’ambaixador del Carnestoltes. Ens dicta les 
consignes per al dimarts, dimecres i dijous.   

 

Dijous dia 4 de febrer 
 

Tota l’escola celebrarà el Dijous Gras amb diferents sortides: 
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Educació Infantil: Esmorzar a l’escola. 
C. Inicial: 1r i 2n: Esmorzar de dijous gras a l’escola. 
C. Mitjà: Serra de Galliners (tot el dia). 
C. Superior: Torrent de Colobrers i La Salut (tot el dia). 

 
Divendres dia 5 de febrer 
 

Matí:   10.00 h. Arribada de Sa Majestat. 
Tarda: 15.00 h. Els alumnes disfressats pugen a les classes.  

  15.20 h. Els alumnes baixen per classes al pati començant pel CS i acabant per EI.  
  15.30 h. Desfilada i dansa. Posteriorment acabarem la festa ballant i ballant... 
Un cop acabat el ball, un grup de pares/mares de 6è posaran a la venda pastissos 
artesans al preu de 1 € i d’altres (sucs, etc...). Els diners recollits es destinaran al 
finançament del viatge de Fi de Curs dels alumnes de 6è. Si voleu gaudir d'aquests 
pastissos, no cal que porteu berenar.  

 

A partir de les 16.45 h, l’AMPA ha organitzat la continuïtat de la festa amb Dàmaris 
Gelavert, de la que els vostres fills/es coneixen moltes cançons.  
 

Agraïm la vostra col· laboració. 
 
2. CALENDARI ESCOLAR 
 

Recordeu que el dilluns 8 de febrer és festiu a l’escola. 
 

3. SERVEI DE MENJADOR 
 

• Aquest divendres hi haurà un dinar especial de carnaval. Podeu venir a ajudar a 
disfressar els vostres fills a les 14.30 h. 

• Recordeu de portar la disfressa al matí. 
• Als telèfons del servei de menjador: el telèfon general de l’escola 93 716 51 46 (extensió 

3), o al nou mòbil del servei 638 234 408 només us atendrem en l’horari d’atenció 
telefònica de la coordinadora: dilluns i dijous d’11.30 a 12 h (nou horari). 

• Si considereu que és urgent, podeu deixar un missatge als llocs habituals per tal que la 
Rocío es posi en contacte amb vosaltres de seguida que li sigui possible: 

o Deixant una comunicació escrita a la bústia del menjador, sota el porxo de 
l’entrada, fins les 9 h. Utilitzeu l’imprès a l’efecte. 

o Deixant un missatge al contestador del servei de 7.50 a 8.45 h (telèfon general 
de l’escola 93 716 51 46, extensió 3).  

o Enviant un missatge a paucasalsmenjador@gmail.com fins les 8.45 h. 
 

 
4. L’AMPA INFORMA 

 

 

• El dilluns 8 de febrer s’ofereix l’activitat “Jocs gegants al Pau Casals” de 9 a 13 h i de 15 
a 17 h, amb servei d’acollida de 8 a 9 h i atenció al migdia, portant el menjar com quan 
van d’excursió tot el dia. 

• Les activitats extraescolars funcionaran amb normalitat aquest divendres, tot i que ens 
adaptarem al nombre d’alumnes que hi assisteixin. 

• Ens podeu seguir a la web de l’AMPA: http://www.ampapaucasals.cat   
 
 
Atentament,                     

 

 Equip directiu i AMPA 
 


