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DIES	FESTIUS	

LLIURE	DISPOSICIÓ	 24	de	Febrer	

VACANCES:	

VACANCES	DE	SETMANA	SANTA	 del	4	al	13	d'Abril	de	2020	

FESTES	I	ACTIVITATS	ESCOLARS	OBERTES	A	LES	FAMILIES	 30	de	Gener,	Festa	dia	de	la	Pau	
21	de	Febrer,	Festa	de	Carnestoltes		



1. DIA DE LA PAU 
  
El 30 de Gener participem, com tantes d’altres escoles d’arreu del món, en el Dia Escolar de la No Violència i la Pau, 
organitzant tot tipus de tallers i activitats per difondre els valors de la no-violència, la cooperació i la pau entre els nens i les 
nenes del centre i el seu entorn. 
  
És una festa oberta a les famílies, cap a les 15.15h es podrà entrar a l’escola i participar en els diferents tallers i activitats 
proposats per l’AFA. Per aquest dia caldran diferents voluntaris per ajudar a la realització i supervisió dels tallers. 
  
  

2. CARNESTOLTES 
  
Aquest any la nostra escola es disfressarà d’abelles!!  Aquests petits insectes són bàsics per un correcte desenvolupament 
mediambiental ja que ajuden a la pol·linització. Degut a diferents motius, cada vegada hi ha menys abelles i volem fer una 
crida a la conscienciació en l’ús d’insecticides. Hem de salvar a les abelles!!!  
  
La disfressa serà la mateixa per tots els alumnes de l’escola, i a més a més , també servirà per la Rua infantil del poble amb 
l’objectiu d’aconseguir la major participació possible. 
  
Les disfresses com cada any, es preparen a casa, des de cada tutoria s’ informarà de la manera de confegir la disfressa i 
dels  materials. 
  
Per les famílies que vulguin participar a la Rua del Poble disfressades, caldrà apuntar-se si volen fer-se la disfressa a 
l’escola.  En aquest cas els materials els comprarà l’AFA i s’informarà del cost. Aquelles famílies que no vulguin disfressar-se 
però volen que els seus infants participin  a la Rua de Castelldefels, podran acompanyar a l’escola com “seguretat”. 
  
Durant la setmana de Carnestoltes: 
  
El Dilluns 17 de Febrer ens visitarà el Rei Carnestoltes a l’escola i els alumnes de cinquè ens donaran les ordres de com 
hem de venir Dimarts, Dimecres i Dijous. 
  
Dijous 20 de Febrer, a l’hora de l’esmorzar, celebrarem el dia de la truita. Els alumnes de cicle Inicial i Mitjà aniran a 
esmorzar a un parc, mentre que els d'Infantil i Superior es quedaran a l’escola i esmorzaran junts en germanor. Enguany a 
més a més Cicle Mitjà serà acompanyat per l’alumnat de l’escola Maria Felip de Gavà. 
  
Divendres 21 a la tarda (15.00h), tots i totes : infants, famílies i mestres ens disfressarem!!! Farem  tothom plegats l’assaig 
general de la Rua (música+coreografia).  
Aquelles famílies que no vulguin participar disfressades,  poden venir a veure l’assaig, però aquest any a l’escola no hi haurà 
desfilada i la finalitat serà assajar el ball per la Rua del Poble. La festa continuarà amb la xocolatada amb xurros organitzada 
per l’AFA.  
  
Des de la Comissió de Festes es demanaran voluntaris/es per ajudar a disfressar als alumnes que es queden al menjador i 
també per repartir la xocolata i els xurros. 
  
Diumenge 23 Febrer:  Anem tothom a la RUA DEL  POBLE!!!!!!!! 
Ja informarem del punt de trobada i l’hora (al matí). 
  
Dimecres 26 de febrer els alumnes de 6è faran el judici al Rei Carnestoltes.  
  

  
Necessitem la major participació, animeu-vos!   
És important la vostra col·laboració!  


