CELEBRACIÓ DEL CARNAVAL A L’ESCOLA
NOSTRA SENYORA DEL MAR

Dia 9 de febrer del 2018

MATÍ
Els nens i les nenes de Parvulari, Cicle Inicial i Mitjà de Primària, sortiran
disfressats/des de l’escola i faran una rua pel carrer Ferran Puig fins arribar a la Plaça de
la Vila, a partir de les 11 hores, aproximadament, amb una disfressa elaborada per ells
mateixos a l’escola.
PARVULARI
Vestits com habitualment i les mestres els hi posaran la disfressa a sobre. Els/les nens/es
han de portar un pentinat estil “cavernícola”
CICLE INICIAL
Els/les nens/es de primer i segon han de portar jersei blanc i pantalons del color que
vulguin posats.
Els/les alumnes de cicle inicial és convenient que duguin samarreta gruixuda o tèrmica a
sota.
CICLE MITJÀ
Els/les nens/es de tercer i quart han de portar jersei o samarreta blanca i uns pantalons
negres posats i calçat marró o negre.
Els/les alumnes de cicle mitjà és convenient que duguin samarreta gruixuda o tèrmica a
sota.
TARDA
EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA DISFRESSA LLIURE
Els alumnes d’Educació Infantil celebraran el Carnaval dins del Parvulari. L’AMPA els
/les obsequiarà amb un berenar.
Els/les alumnes de Primària el celebraran dins de l’escola. Per gentilesa de l’AMPA, hi
haurà un servei d’animació i berenar al pati de l’escola
Els/les nens/es de menjador es disfressaran a l’escola i han de portar la disfressa al matí
en una bossa amb el nom.

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.
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 un davantal vindràs
i un estri de cuina portaràs.
Dimecres
A la història ens traslladarem
i un objecte o cara pintada de cada etapa
portarem.
Dijous
Un barret ens posarem
i el carnaval celebrarem.

Divendres
Cicle superior:
Al matí a l’escola aniràs
i un pentinat medieval lluiràs.
Cicle inicial i mitjà de rua sortiran
i la disfressa que han fet, lluiran.
A la tarda, festa grossa,
cadascú tria la disfressa que es posa.

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

PARVULARI
Dilluns
A l’escola amb una corbata o corbatí vindràs
i bona presència tindràs.
Dimarts
Amb un pentinat estrafolari aniràs
i ningú et reconeixerà.
Dimecres
Per fora de la roba uns mitjons divertits et posaràs
i així mai fred passaràs.

Dijous
Com que has de matinar,
el pijama a l’escola hauràs de portar.

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

