
       
  
          Palma, 2 de febrer de 2023

Benvolgudes famílies, 

Preparau-vos per a una setmana de gresca i disbarats!

Infants i famílies, 

parau molta atenció 

que us llegiré el pregó!

Som el Rei Carnestoltes,

el rei dels pocasoltes!

Ja he arribat a la Mata,

no em poseu cara de patata.

Arriben els dies de festa,

de disfresses i de gresca.

Des de les muntanyes fins a la mar,

perquè atureu de sumar.

Dilluns 13, 

Haureu de dur un element fet amb material reciclat, 

coneixeu la paraula SOSTENIBILITAT?

Dimarts 14, 

Una paraula nostrada* triaràs

 i, en un cartell, l’escriuràs. 

Paraules de la nostra cultura

o relacionades amb la natura.  
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Dimecres 15,

La vostra millor disfressa haureu de dur,

ben divertides estareu, segur!

Dia 16 de febrer és dijous llarder!

Dia de la festa grossa, 

farem una gran rua sense carrossa. 

La nostra disfressa lluirem 

i una festassa al pati farem.

Tot seguit me n’aniré,

i fins l’any que ve ja no tornaré.

Aquest dia cadascú podrà triar si venir disfressat des del matí o vestir-se a les 14h per a la

rua. Farem la rua a les 15.15h i consistirà en un petit recorregut per l’exterior de l’escola,

sortirem cap al parc per la porta principal del carrer Son Espanyolet en direcció Avinguda

Picasso, travessarem el parc i tornarem a l’escola pel carrer Hondures, entrarem per la

porta del Pati Nou. Un cop acabada, ens trobarem tots junts al Pati Gran per gaudir de la

festa, música i venta de coques a càrrec dels alumnes de 3r d’ESO.

Els monitors de les activitats extraescolars seran a l’escola i quedaran amb l’alumnat que

no hagi estat recollit per la seva família fins a les 17.10h, l’activitat, però, no es durà a

terme. 

Per tal de facilitar la vostra organització familiar avançam aquesta circular a l’arribada del

rei Carnestoltes, el proper divendres 10  de febrer, és per això que us demanam que no

desvetlleu aquesta informació a les vostres filles i als vostres fills fins aquest mateix dia i

ens ajudeu a mantenir la sorpresa. Gràcies!

Us hi esperam a tots i totes, 

Comissió de festes
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*Alguns exemples de paraules nostrades: moneia, xoquí, pillastre, betzol, ca,, misser, poal,

moscard,  calabruix,  melicotó,  magre,  falaguer,  espira,  guspira,  mambelletes,  acotar-se,

arruix!,  estibat,  estibada,  renou,  tomatiga,  gaiato,  calcetins,  oís,  xubec,  tassó,  feixuc,

braverol,  capfico,,  guixa,  curolla,  talent,  gambirot,  colgar-se,  xerec,  xereca,  apotecari,

grunet,  sollar,, trispol,, malsofrit,  nigul, coent,  esbravar, torcaboques, enfilall,  torbar-se,

curro, curra, becollada, memeu, bessó,, capell, carabassot, trull, dobler, horabaixa, moix,

moixa, barram, gelera, ratapinyada, brutanxo, vessa, agut, aguda, al·lot, al·lota,, esburbat,

esburbada,  enfora,  trempallamps,  madona,  festejar,  oi,  cussa,  tastar,  doi,  carussa,

descambuixar, vinclar, enfonyar, capolar, partir, caramull, embafar, deixondir, embull, frissar,

empegueir, tudar, engrunar, trempar, aferrada, menar, besada, llenegar, escarrufar, frissar,

aclucar, agranar, espipellar, estojar, trabucar…
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