
 

 

CELEBRACIÓ DEL CARNAVAL A L’ESCOLA CURS 19-20 
 

NOSTRA SENYORA DEL MAR             Divendres 21 de febrer del 2020 
 

MATÍ 

Els/les alumnes d’educació infantil, cicle inicial i cicle mitjà de primària sortiran 

disfressats de l’escola a partir de les 11 hores aproximadament, acompanyats pels 

mestres i faran una rua pel carrer Ferran Puig fins arribar a la Plaça de la Vila. 

Els/les alumnes lluiran una disfressa relacionada amb el projecte interdisciplinari 

d’enguany: 3,2,1...Acció! que ells/elles mateixos/es han elaborat a l’escola. Un cop arribin 

a la Plaça de la Vila, cantaran una cançó la qual han treballat a l’àrea de música. Després, 

tornaran al centre escolar. Totes les famílies esteu convidades a acompanyar-los 

durant la rua. 

Els/les alumnes de cicle superior, a partir de les 11h del matí, elaboraran la decoració del 

pati de l’escola per a la celebració del Carnaval de la tarda. 
 

INIDICACIONS (INFANTIL I PRIMÀRIA): 

- Durant la rua, els/les alumnes no portaran abric ni jaqueta, sinó que hauran de 

venir vestits amb polars i/o tèrmiques (per capes) i, sobre aquesta roba, hauran 

de dur la samarreta o jersei del color indicat a continuació (amb el nom posat). 

- Els/les alumnes esmorzaran a l’escola abans de sortir de rua. És per això que us 

demanem, si us plau, que durant la rua els familiars no lliureu menjar als infants. 
 

VESTIMENTA: 

Els nens i nenes d’educació infantil han d’anar vestits tal i com s’indica a continuació (a 

banda de les tèrmiques i/o polars que duguin a sota): 

• P3: 

- Pantalons negres i samarreta negra llisa de màniga llarga. 

• P4: 

- Pantalons negres i samarreta vermella llisa de màniga llarga. 

• P5: 

- Pantalons negres i samarreta blanca llisa de màniga llarga. 

• 1r: 

- Pantalons negres i samarreta negra o groga llisa de màniga llarga. 

• 2n: 

- Pantalons negres i samarreta negra llisa de màniga llarga. 

• 3r: 

- Pantalons negres i samarreta negra llisa de màniga llarga o del color de la 

careta corresponent. 

• 4t: 

- Pantalons negres i samarreta negra llisa de màniga llarga. 

 

TARDA 
 

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA                                    DISFRESSA LLIURE 
 

Els alumnes d’educació infantil i primària celebraran el Carnaval simultàniament dins 

l’edifici d’infantil i l’edifici de Primària (de 15h a 17h). Per gentilesa de l’AMPA, hi 

haurà un servei d’animació i berenar. 

Els nens i nenes de menjador es disfressaran a l’escola i hauran de portar la disfressa 

al matí en una bossa amb el nom visible posat. 

 

Gràcies per la vostra col·laboració. 

 

Bon Carnaval!                                                                                       
 



 
 

 

 

PREGÓ DE SA MAJESTAT CARNESTOLTES,  

REI DELS POCASOLTES 
 

PRIMÀRIA 
 

 
El rei Carnestoltes ja ha arribat a l’escola, 

a la seva maleta porta festa i xerinola. 

El rei només es posa content, 

si riu tota la gent. 

  

 Unes ordres hem de seguir, 

 si del Carnaval volem gaudir. 

 Amb broma i alegria 

 haurem de portar cada dia: 

 

                              

Dilluns 

 
Comencem la setmana amb energia, 

serem esportistes de l’esport que escollim 

durant tot el dia. 

 

Dimarts 

 

Com que hem de matinar, 

el pijama a l’escola haurem de portar. 

 

 

Dimecres 

 

Com tots som estrelles en acció,  

durem un complement del cinema ben bufó. 

 

Dijous 

 

D’avis i d’àvies ens disfressarem 

i un tip de riure ens farem. 

 

 

                           Divendres 

 

Cicle superior: 

Al matí la por governarà 

 i l’escola de gòtics s’omplirà. 

 

Cicle inicial i mitjà de rua sortiran 

i la disfressa del projecte que han fet, lluiran. 

 

A la tarda, festa grossa, 

cadascú tria la disfressa que es posa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREGÓ DE SA MAJESTAT CARNESTOLTES,  

REI DELS POCASOLTES 
 

EDUCACIÓ INFANTIL 

   

El rei Carnestoltes ja ha arribat a l’escola, 

a la seva maleta porta festa i xerinola. 

El rei només es posa content, 

si riu tota la gent.  

  

Unes ordres hem de seguir, 

si del Carnaval volem gaudir. 

Amb broma i alegria 

haurem de portar cada dia 

                                                                                                   

   

                                                                                             

Dilluns 

 
Comencem la setmana amb energia, 

serem esportistes de l’esport que escollim  

durant tot el dia.  

 

Dimarts 

 

Com que hem de matinar, 

el pijama a l’escola haurem de portar. 

 

Dimecres 

 

Amb pentinat estrafolari anirem 

i a tot el barri espantarem. 

 

Dijous 

 

Com tots som estrelles en acció,  

durem un complement del cinema ben bufó. 

 

Divendres 

 

De rua sortirem  

i la disfressa del projecte lluirem. 

 

A la tarda, festa grossa, 

cadascú tria la disfressa que es posa. 


