
 
 

      Barcelona, 10  de febrer de 2012 
 

CARNAVAL 2012 
 
Benvolguts pares i mares, 
 
Ens han arribat uns missatgers del Carnestoltes que ens han dit que l’haurem de rebre 
endinsant-nos en el món dels contes. Arribarà el proper divendres 17 de febrer amb la 
seva gran família de comparses. Per aquest motiu, hem pensat vestir-nos de 
PERSONATGES DE CONTES.  
 
A més a més, ens demana per a la setmana vinent: 

- Dilluns 13: hem de venir amb un pentinat original. 
- Dimarts 14: hem de venir en pijama. 
- Dimecres 15: hem de venir disfressats com vulguem. 
- Dijous 16: hem de venir vestits de groc, com es dijous gras hem de portar una 

peça de roba o un detall de color groc (no cal comprar res). 
 

 
LA FESTA DE CARNAVAL 
 
Esteu convidats a la desfilada de disfresses dels vostres fills/es que tindrà lloc al pati 
gran de l’Escola (Secundària) el divendres 17 de febrer a les 15.15h. Preguem que no 
aparqueu a les portes del pati ni a l’espai d’aparcament de l’autocar, i respecteu l’espai 
dels alumnes per a fer la desfilada i us mantingueu darrere de les cintes.  
Els alumnes de primària faran la sortida com sempre, els podreu recollir a les aules 
amb normalitat.  
Els nens i nenes d’EI-3, EI-4 i EI-5 els podreu recollir un cop hagi acabat la festa i els 
companys grans hagin marxat, es donaran les instruccions per megafonia. Així que 
aquest dia no caldrà que portin motxilla, llibreta, ni pitet, ja que no tornaran a les 
aules. Us agrairem que espereu que acabi la festa per recollir els vostres fills i filles. 
 
Els pares i mares que us animeu podeu portar algun motiu relacionat amb el món dels 
contes.  
 
Us comuniquem que divendres 17 de febrer, per tant, els nens i nenes d’Educació 
Infantil no aniran a la piscina i no berenaran. 
 
És molt important que ens comuniqueu amb antelació els canvis pel que fa als 
autocars i  permanències. 
 
Gràcies per la vostra col·laboració, 
 
Escola Sadako 
 


