Palma de Mallorca, 17 de gener de 2018
Benvolgudes famílies,
La setmana del 5 al dia 9 de febrer, a l’escola celebrarem les Carnestoltes a les etapes d’educació
infantil i educació primària. Per aquest motiu us avancem el programa de la setmana. Cal dir que és
important que tots els nins i nines participin de les activitats, per ells i elles és molt engrescador i
divertit. Us recomanem que tot el que pugueu aprofitar de casa o que pugueu fer com una
manualitat ho faceu amb ells i elles i només compreu l’imprescindible.
-

Dilluns 5 de febrer: pentinat divertit
Dimarts 6 de febrer: dur una corbata o corbatí.
Dimecres 7 de febrer: disfressa lliure i festa a la tarda.
Dijous 8 de febrer: un capell.
Divendres 9 de febrer: ulleres divertides.

D’altra banda el dimecres 7, a la tarda farem la festa principal que, com fa dos cursos, la
dinamitzarà l’empresa Kcodril. Aquest dia els i les alumnes hauran de venir disfressats a les 15:00 i
pujaran a classe com de costum. Les famílies podran accedir al recinte escolar a partir de les 15:10.
Totes aquelles famílies que vulguin venir disfressades així ho poden fer i serà un plaer que
participem tots de la festa.
El preu per a participar a la festa és de 2 € que s’hauran de portar dins un sobre tancat amb el nom
de l’alumne/a, el curs i el títol de l’activitat “Carnestoltes”. Recordeu que s’han de dipositar a la
bústia que hi haurà a secretaria abans del dia 31 de gener.
A banda d’això, aquest dia hi haurà diferents paredetes per vendre berenar. Els doblers que es
recaptin es destinaran al viatge d’estudis de 6è i de 3r i 4t d’ESO.

Atentament,
L’equip directiu

C/ Montevideo, 4 · 07006 PALMA DE MALLORCA · Tl. 971 46 69 64 · www.cceltemple.es · e-mail: secretaria@cceltemple.es

