
CARNESTOLTES 2020
23 de febrer. Escalfeu motors.



De què anem?

 Anem tots de bolets!

Aquest any a l’escola tenim el que anomenem curs bolet imposat pel Departament. A 2on 
de primària tenim una classe extra, és a dir, tenim 4 línies. Anar de bolet és la nostra manera 

de reivindicar aquesta situació.



Qui pot participar i com?

 Pot participar qui vulgui, l’únic requisit és fer les inscripcions fins al 7 de febrer, els dimarts i 

dijous de 15h a 18:30h i divendres de 16:30 a 17:30 al despatx de l’AFA. El preu de la 

disfressa són 6€ per persona.

 Un cop inscrits us informarem del dia que heu de veniir a recollir el material per fer la 

disfressa el dia 14 de febrer, a partir de les 16:30 fins les 18h al pati d’infantil



Aquesta és la proposta



Què inclou el preu de la disfressa?

 Una bossa de plàstic blanca (el cos del bolet)

 Tela vermella i blanca per confeccionar el barret.

 Una fotocòpia les plantilles de l’herba i els tòpics del barret.

 Fotocòpies amb les plantilles dels cucs.

 Goma EVA groga, vermella, taronja i verda.

 Garnalda blanca per la cintura i verda per les cames.



Quin material que hem d’aportar 

nosaltres?

 Cartró de 70cm de diàmetre

 Un barret per aguantar el bolet

 Roba de sota de color blanc, verd, marró o vermell.

 Sabates marrons.

 Bebès i cotxets que cadascú posi de la seva imaginació.



Com serà la nostra carrossa?

 Hem pensat en fer un edifici amb cartró com si fos lescola I un bolet gegant.

 Decorarem amb flors i herba.



Qui i com pot ajudar a fer la carrossa?

 Els dies 15 de febrer al matí serem a l’escola la carrossa i podem aprofitar per ajudar a qui 

ho necessiti a elaborar la seva disfressa.

 També aprofitarem per assajar el ball que farem davant el jurat.



Què més passarà els dia15 de febrer?

 Aquest dia vindrà a la nostra escola el jurat de la Mascarada i els farem un petit “suborn” 

per tal que ens tinguin en compte a l’hora dels premis.

 Festa i un matí molt divertit assegurat!!!



Com quedarem el dia de la rua?

 El dia 23, cap a les 11h aproximadament, quedarem a la Rambla (busqueu la nostra 

carrossa)

 El recorregut serà, Rambla, Portal de Sant Roc, Plaça Vella (allà farem el nostre ball), 

Carrer de la Rutlla, Carrer Sant Genís i el recorregut acaba a la Plaça Nova, on es farà 
l’entrega de premis.



Dubtes

 Qualsevol dubte la Comissió de festes ha creat un xat de WhatsApp per tal de donar 

resposta. Pregunteu als vostres delegats.


