
 

 COMUNICAT  

 
FR-02-02-02 

Rev: 02 

ESCOLA AZORÍN S.C.C.L. – c/ Anselm Clavé 6-8 08902 L’Hospitalet 

 Telf: 93 331 99 97 Fax: 93 332 05 46 

E-Mail: info@escolaazorin.com web: http://escolaazorin.com 

CENTRE CONCERTAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

CARNAVAL 2023 
 

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 13, 14, 15 i 16 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 17 de febrer a les 10:30h 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.  

 

DISFRESSA: 

Enguany la nostra rua serà una festa per celebrar el 

50 aniversari de l’Escola. No faltaran els pastissos amb les seves espelmes, els 

refrescos i els regals. 
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El dia 17 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  Pastis Pantalons o leggins foscos i jersei marró o blanc. 

Cicle Inicial Espelmes Pantalons o leggins foscos i jersei blanc.       

Cicle Mitjà  Refresc Pantalons o leggins foscos i jersei vermell. 

Cicle Superior Regal Pantalons o leggins negres i jersei negre o del 

color de la disfressa. 

 

 

Visca el Carnestoltes!!! 
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