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Benvolgudes famílies,
Tot seguit us informem d’ aspectes que són del vostre interès.

1. SETMANA DE CARNAVAL

Enguany començarem la festa de Carnaval el dia 2 de febrer, un alumne/a de Cicle
Superior, disfressat de carnestoltes, donarà el tret d’inici de la festa. Aquest dirà les
consignes que es duran a terme a partir del dimecres 7 de febrer.
Les consignes són les següents:
Dimecres 7 de febrer
El dimecres has de venir d’esport i així tindràs molta sort.

Dijous 8 de febrer
Si dijous vols espantar, alguna cosa de por hauràs de portar.

Tarda: Farem un berenar tots junts al pati. Els nens i nenes hauran de portar
entrepans de truita o botifarra o bé coca de llardons.

Divendres 9 de febrer
El divendres al matí tothom ha de venir com si al llit anés a dormir (pijama, bati...). A
la tarda ja ho sabem, la nostra disfressa portarem i de ballar no pararem!!!

Divendres tarda: Celebrarem mestres i alumnes tots junts amb música i coreografies
la festa de carnaval.

TALLER DE MÀSCARES
Els matins de dijous 8 i divendres 9 de febrer, durant el matí, tenim previst un taller
de màscares per a tota l’escola.
Els alumnes de primària realitzaran el taller en anglès.

2. DIA DE LLIURE DISPOSICIÓ

Els recordem que el proper dilluns 12 de febrer és dia de lliure disposició per tant
l’escola romandrà tancada.

3. VISITA D’ESCRIPTORS

Seguint amb la tradició del projecte de foment a la lectura iniciem la visita d’escriptors
aquest mes de febrer. El proper dia 28 de febrer ens visitarà l’escriptora Ledicia
Costas.
La Ledicia Costas vindrà a fer una animació de llengua castellana inspirada en el llibre
“Escarlatina la cocinera cadáver”
Ledicia Costas és una escriptora gallega que va començar a escriure des de molt jove.
Els últims anys ha rebut importants reconeixements, el Premi Merlin de literatura
infantil, per la seva obra “Escarlatina la cocinera cadáver”, per aquest mateix llibre el
Ministerio de Cultura li va concedir el Premio Nacional de Literatura Infantil i Juvenil
en l’any 2015. A més Escarlatina va ser seleccionada per formar part de la prestigiosa
Lista de Honor del Ibby (International Board on Books for Young people) en el
Congreso Internacional celebrat a Nova Zelanda l’any 2016.

