CELEBRACIÓ DEL CARNAVAL A L’ESCOLA CURS 18-19
NOSTRA SENYORA DEL MAR

Divendres 1 de març del 2019

MATÍ
Els alumnes d’Educació Infantil, Cicle Inicial i Mitjà de Primària, sortiran disfressats
de l’escola i acompanyats pels mestres i faran una rua pel carrer Ferran Puig fins arribar
a la Plaça de la Vila, a partir de les 11 hores, aproximadament; lluint una disfressa
relacionada amb el projecte interdisciplinari i elaborada per ells mateixos a l’escola.
Després, tornaran al centre. Totes les famílies esteu convidades a acompanyar-los durant
la rua.
EDUCACIÓ INFANTIL
Els nens i nenes d’Educació Infantil han d’anar vestits amb la disfressa del festival de
Nadal. No cal portar el complement del cap ja que es posaran la diadema que han elaborat
a l’escola.
 P3
- Vestit de porquet amb leggins de color blanc i samarreta blanca de màniga
llarga.
- Vestit d’ànec amb leggins de color vermell i samarreta blanca de màniga
llarga.
 P4
- Vestit d’ovella amb leggins de color negre i samarreta negra de màniga llarga.
- Vestit de conill amb leggins de color gris i samarreta grisa de màniga llarga.
 P5
- Vestit de vaca amb leggins de color negre i samarreta negra de màniga llarga.
- Vestit de cavall amb leggins de color marró fosc i samarreta marró fosc de
màniga llarga.
Sobre la disfressa els alumnes portaran l’abric o anorac.
CICLE INICIAL
Els alumnes de 1r i 2n han de venir vestits amb jersei/samarreta i pantaló de color negre.
Si pot ser, aniria bé que els alumnes portessin abric o anorac de color negre o fosc.
CICLE MITJÀ
Els alumnes de 3r han de portar jersei/samarreta i pantaló de color negre.
Si pot ser, aniria bé que els alumnes portessin un abric o anorac de color negre o fosc.
Els alumnes de 4t han de portar jersei/samarreta de color vermell i un pantaló de color
negre o fosc.
Si pot ser, aniria bé que els alumnes portessin un abric o anorac de color llampant.

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.
Gràcies per la vostra col·laboració.
Bon Carnaval!

PREGÓ DE SA MAJESTAT CARNESTOLTES, REI DELS
POCASOLTES
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.

A la tarda, festa grossa,
cadascú tria la disfressa que es posa.

Unes ordres hem de seguir,
si del Carnaval volem gaudir.
Amb broma i alegria
haurem de portar cada dia:
Dilluns
Si a l’escola vols anar
un pijama elegant i vambes t’hauràs de posar.
Dimarts
Amb perruca o pentinat estrafolari aniràs
i a tot el barri espantaràs.
Dimecres
La roba del revés portaràs
i fet un desastre vindràs.
Dijous
Amb els mitjons per sobre dels pantalons
apareixeràs
i un tip de riure et faràs.

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.

PRIMÀRIA

PREGÓ DE SA MAJESTAT CARNESTOLTES, REI DELS POCASOLTES
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

EDUCACIÓ INFANTIL

Dilluns
Si a l’escola vols anar
un pijama elegant i vambes t’hauràs de posar.
Dimarts
A l’escola amb una corbata o corbatí vindràs
i bona presència tindràs.
Dimecres
Amb pentinat estrafolari aniràs
i a tot el barri espantaràs.
Dijous
Amb els mitjons per sobre dels pantalons apareixeràs
i un tip de riure et faràs.

Divendres
De rua sortirem
i la disfressa del projecte lluirem.
A la tarda, festa grossa,
cadascú tria la disfressa que es posa.

