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Benvolgudes famílies, 

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

 

1. SETMANA DE CARNAVAL 
 

Us volem fer saber que avui s’ha iniciat oficialment la Festa de Carnaval de l’escola. Han 

arribat els Carnestoltes. En concret, deu Carnestoltes, aquest és un fet insòlit, mai havia 

passat en cap centre educatiu. Hem parlat directament amb el senyor Guiness per poder 

entrar al llibre dels rècords. Per formar part ens ha dit que hem d’aconseguir passar unes 

proves (consignes) que es duran a terme a partir del dimecres de la setmana vinent. 

 

Dimecres, 15 de febrer 

El dimecres et podràs adormir 

perquè amb pijama podràs estar aquí.               

 

Dijous, 16 de febrer  

Si el dijous vols que et surti tot rodó, 

t’hauràs de vestir d’un sol color. 

 

Esmorzar per celebrar dijous gras. 

L’alumnat pot portar entrepans de botifarra d’ou o truita, així com coca de llardons. 

 

Divendres, 17 de febrer  

Matí:  

Si el divendres al matí et vols divertir,                      

amb un barret o perruca hauràs de venir. 

 

Tarda 

Si el divendres a la tarda vols desfilar, 

una disfressa t’hauràs de posar. 

 

Si el bon temps ens ho permet a les 15:30 farem una desfilada, per nivells, a la pista de 

l’escola. Totes les famílies esteu convidades i convidats. Obrirem portes deu minuts abans 

per a què podeu seure a la grada. En acabar l’alumnat anirà cap a les aules i farem la 

sortida com sempre.  

 

 

 

 



Recordeu que les imatges captades per pares, mares o familiars d’alumnes en actes o 

activitats organitzades pel centre o servei educatiu. 

 

Les activitats o actes, oberts al públic organitzats i celebrats en els centres educatius en 

què participen familiars d’alumnes d’un centre o servei educatiu poden comportar la 

gravació d’imatges i/o veu per part de les famílies i dels assistents. 

 

En aquests casos es considera que el tractament se circumscriu a activitats exclusivament 

personals o domèstiques, les quals queden excloses de l’àmbit d’aplicació de la normativa 

de protecció de dades. 

 

Els familiars han de tenir en compte que no poden publicar o difondre aquest tipus de 

dades personals a Internet, xarxes, blogs, etc., tret que hagin obtingut el consentiment de 

qui apareix a la gravació o, si són menors de 14 anys, dels pares, mares o tutors legals. 

 

2. REUNIÓ INFORMATIVA SOBRE EL MENJADOR 

 
La xerrada nutricional i tastet es farà el dimecres, 15 de febrer a les 16:15 al menjador de 

l'escola. Si algú no va emplenar el formulari i necessitarà canguratge que escrigui si us plau 

un correu a l'Ampa, ja que el nombre de monitores depèn del nombre i edats dels infants. 

 

 

 

3. DIA DE LLIURE DISPOSICIÓ 
Us recordem que el proper dilluns, 20 de febrer és dia de lliure disposició per tant l’escola 

romandrà tancada. 
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