CARNAVAL 2017
Primària: l’alumnat de primària la tarda del divendres 24 farà ball al pati dels grans.

RUA
Un any més l’AMPA de l’escola organitza la rua del dissabte de carnaval (25 de febrer)
acompanyada del grup de batucada de l’escola.

Els de primer aniran disfressats de lletres i paraules, els de segon de bafarades de còmics i
onomatopeies, els de tercer de portada de llibre, els de quart de llibres oberts, els de cinquè
disfressats del llibre “L’edat del lloro” els de sisè disfressats del llibre “Les bruixes”

L’objectiu és que famílies senceres i personal de l’escola pugueu gaudir de la festa i
participar a la rua amb la comparsa de la comunitat educativa de l’escola Joan Maragall.

Han de venir a l’escola vestits de casa amb roba del color que us indiquem i a l’escola
completarem la disfressa

Tots els qui vulgueu participar-hi heu d’adreçar-vos a l’AMPA.

1r Roba negra (jersei o samarreta pantalons o malles)
2n Samarreta negra i pantalons del color que es vulgui procurant que sigui un color vistós.
3r Roba color fosc
4t Roba de color negre
5è i 6è Roba de color negre

FESTA A L’ESCOLA
ARRIBADA D’EN CARNESTOLTES
En Carnestoltes farà l’arribada a l’escola el dimarts 21 de febrer.

PROPOSTA A LES FAMÍLIES: US CONVIDEM A JUGAR!

ORDRES D’EN CARNESTOLTES

Pares, mares, avis, àvies, germans després de l’èxit dels cursos anteriors enguany també
esteu convidats a passar una estona a l’escola compartint jocs amb els infants a les seves
aules.





Dimecres 22 febrer: venir a l’escola amb pijama
Dijous 23 febrer: venir a l’escola amb roba blava, de qualsevol to de blau
Divendres 24 venir a l’escola amb el cabell guarnit

Us agrairem que anoteu a l’agenda del vostre fill/a qui vindreu

CALENDARI I HORARIS PER VENIR A L’ESCOLA a jugar a les aules

DIJOUS GRAS: el dijous 23 febrer sortirem a menjar la truita
El matí sortirem a menjar la truita a diferents llocs d’Arenys
P3, amb 6è, al Parc de Lourdes.
P4 i P5 amb 5è a la Placa Mare Paula
1r i 2n Platja de la Picòrdia
3r i 4t Platja de la Picòrdia

TARDA DE CARNAVAL: DIVENDRES 24 FEBRER
Infantil: l’alumnat del parvulari celebra la festa al seu pati. Els nens i nenes han de venir a la
tarda disfressats del que vulguin. Els qui dinen a l’escola poden portar la disfressa en una
bossa.
Les famílies del parvulari, aquesta tarda de divendres 24 de febrer esteu convidades a entrar
i participar de la festa. En cas de pluja hi ha previst un espai cobert per cada nivell.
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