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ESPECIAL CARNAVAL 
Comença la setmana més boja a l’escola Sant Marc 

 

 

Benvingut Rei Carnestoltes 

Proposta per les famílies 

Us volem fer arribar aquesta proposta a totes 
les famílies pel divendres 12 de febrer a les 
16:30. 
El divendres dedicarem tot el dia a fer la festa 
de Carnestoltes (tallers, balls, jocs...) i sortirem 
de l’escola a les 16:30 amb un complement fet 
per nosaltres. 
 
Us volem proposar que les famílies vingueu a 
buscar als vostres fills i filles a les 16:30 
disfressats, amb perruques, amb 
complements... com vulgueu. Entre tots i totes 
donarem una gran sorpresa als nostres nens i 
nenes. 
 

 
Benvolgudes famílies, 
 
Us informo que el dilluns 8 de febrer vindré a l’Escola Sant Marc a 
veure els vostres nens i nenes. 
Aquest any, vinc disfressat de personatges de pel·lícules i espero 
que tot l’alumnat de l’escola faci cas de totes les consignes... ja tinc 
les “penyores” preparades. 
 
El divendres 12 l’alumnat de P3 farà un taller de complements 
d’indis. Els de P4 de pirates. Els de P5 de mags.  
 
Els de 1r A de Bob Esponja. Els de 1r B del Grinch. Els de 2n A de 
Vaiana. Els de 2n B de Harry Potter. Els de 3r A d’Star Wars. Els de 
3r B de Harry Potter.  
 
Els de 4t de Jumanji. Els de 5è de Romans i els de 6è d’Oscars. 
 
Esperem poder gaudir d’una setmana esbojarrada i plena d’alegria. 
 
La setmana començarà dilluns a la tarda amb la visualització del 
pregó, que m’han ajudat a preparar l’alumnat de cinquè, on 
explicarem les consignes de tota la setmana.  
 
 

Atentament 
 
 

Rei Carnestoltes 
 

 

Dijous llarder 

El dijous 11 de febrer és dijous llarder. Tot 
l’alumnat de l’escola haurà de portar 
berenar.  
La comunitat dels petits anirà a la plaça Onze 
de setembre, la comunitat dels mitjans al 
camp de futbol i la comunitat dels grans al 
Torrental.  
 

Engalana el teu balcó 

L’alumnat de sisè i l’escola us proposem que la 
setmana del 8 al 12 engalaneu els vostres 
balcons i finestres. 
Rebreu un cartell via Whatsapp i a l’Instagram 
amb les indicacions. L’alumnat de sisè ha 
penjat cartells per les botigues del poble. 
 
Us animem a fer fotos i enviar-les al correu 
info@escolasantmarc.cat  
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