
ACTIVITATS   DE   CARNAVAL

15 h : Entrada a l’escola

15:05 fotografies al pati de Primària:

 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è

15:15h-16:15h: RUA pel barri

Primària: Rua llarga per Can Serra

Infantil: Rua curta al voltant de l’escola

 i després fotografies al pati.

 

16:15 h - :

Balls de Carnaval

Pregó i Manteig del Carnestoltes

Es prega que els familiars dels alumnes es 

mantinguin al voltant de la zona marcada.

.

16:45 h (pati de l’escola)

El divendres 21 de febrer a la tarda celebrarem la festa de Carnaval.

Tots els nens/es poden venir disfressats lliurement.

Es recomana que les disfresses  dels  nens i nenes  d’infantil siguin còmodes 

i puguin ser autònoms a l’hora d’anar al lavabo, també que els complements 

de la disfressa no siguin perillosos (espases, llances, etc.).

Els nens i nenes que es quedin a dinar a l'escola 

hauran de portar la disfressa al matí, marcada i dins d'una bossa.

Els familiars que puguin  hauran de venir a vestir-los a la classe a les 14:30 h. 

En cas que cap familiar pugui venir haurà d'avisar la mestra.

Els familiars que acompanyin els alumnes d´Infantil a la Rua 

hauran de mantenir-se als costats de la filera per tal que les mestres puguin

veure tots els alumnes.

Es prega que els familiars que vinguin a la celebració

es mantinguin al voltant de la zona marcada. Els pares i mares

que recullin els alumnes abans d´hora han de comunicar-ho a la tutora.

Menjador escolar: 

PRIMÀRIA: 

RUA INFANTIL: 

 

Organització CARNAVAL  2020

ED. INFANTIL   I   PRIMÀRIA

 DIVENDRES

 21 de febrer

 DIVENDRES

 21 de febrer



Aquest any les ordres del Carnestoltes 

estan relacionades amb el  

Acabem de rebre aquest e-mail:

MEDI AMBIENT

De :           Carnestoltes@gmail.com
Data:   dijous 13 de febrer
Per a:   alumnes@cefax.org
Assumpte: Ordres del Carnestoltes 2020

Seguiu les ordres amatents 
i així tindré una gran rebuda. 

Aviveu doncs la inventiva 
i compliu les ordres diligents 

que dilluns comencen uns dies de bogeria.

La setmana vinent, si el MEDI AMBIENT 
voleu protegir, 

haureu de seguir tot el que us vaig a dir.
Adéu, i fins dilluns!

Document adjunt: Ordres de Carnestoltes

Nens i nenes de l´escola FAX,
ja s´acosta el Carnaval, 

estigueu ben atents
 i prepareu-me la vinguda.

 

Carnestoltes 2019 Ordres del Senyor Carnestoltes

DIMECRES

Saps que els boscos s'estan cremant? 

Però nosaltres estem actuant!

Si verds i florits voleu veure els boscos i no d'altres colors, 

vestiu-vos el dimecres per semblar 

El dijous no poden faltar les protagonistes principals: les abelles 

perquè la natura sense vida es pot quedar.

Poseu-vos  si a les abelles voleu imitar.

un arbre o una flor.

DIJOUS

antenes

PER  FI  DIVENDRES  DISFRESSATS  VINDREM,

XIULETS  I PLATERETS  PORTAREM,

GRESCA  I   XERINOLA  SENSE  PARAR  FAREM.

Si em voleu mantejar, cada TARDA  

aquestes ordres haureu de preparar.

DILLUNS

símbol de reciclatge  

Si la natura vols salvar,  la brossa hauràs de classificar

 i el dilluns una  bossa d'escombraries hauràs de portar

 amb el destacat.ben

DIMARTS

colors d'aigua 

gotes

I el dimarts de et vestiràs,

 t'hauràs de pintar 

i així peixos i algues podrem conservar. 
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