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Benvolgudes famílies: 

 

El Rei Carnestoltes ja és a punt d’arribar a l’Escola per fer-nos passar uns 

dies ben divertits.  

Els seus missatgers, els dies 21, 22, 23 i 24 de febrer, ens faran saber com 

haurem de venir a l’Escola al dia següent. Haureu d’escoltar amb molta 

atenció per poder portar una disfressa ben divertida i original.  

 

El divendres 25 de febrer l’Escola farà una petita RUA DE CARNAVAL pel 

barri. Aquest dia no es realitzarà l’activitat d’Educació Física ni de Natació.  

 

Sortirem de l’Escola Azorín, baixarem pel carrer Josep Anselm Clavé fins a 

l’Avinguda del Carrilet. Pujarem pel c/Pareto fins a la Carretera de Santa 

Eulàlia i retornarem a l’Escola. El Parvulari i el Cicle Inicial continuaran la 

festa a l’Escola i la resta seguirà fins a la plaça Camilo José Cela per 

celebrar-lo una miqueta més.  

 

Malgrat la millora de la situació actual, l’Escola recomana prudència. Per 

tant:  

 

▪  Els infants sortiran a la rua amb mascareta. 

▪  Es respectarà la distància entre grups estables. 

▪  Es mantindrà una distància mínima entre els infants i el públic  

   assistent.  
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DISFRESSA: 

La cimera de Glasgow celebrada al mes de novembre va posar de manifest 

el ràpid avenç del deteriorament del planeta degut al canvi climàtic. 

Enguany volem fomentar la reflexió especialment sobre la destrucció 

accelerada de la SELVA AMAZÒNICA. La nostra disfressa vol rendir un petit 

homenatge a aquesta regió de la Terra.  

 

El dia 25 de febrer a primera hora del matí tots els nens i nenes hauran de 

venir disfressats de casa amb la disfressa confeccionada a l’Escola. I per 

completar-la porteu la roba dels colors que us indiquem: 

  

 

Parvulari  Girafes Pantalons o leggins marrons i jersei groc. 

Cicle Inicial Lloros Pantalons o leggins foscos i jersei vermell.       

Cicle Mitjà  Vegetació Pantalons o leggins marrons i jersei verd. 

Cicle Superior Tribu Amazònica Pantalons o leggins negres i jersei negre. 

 

 

Visca el Carnestoltes!!! 
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