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L’ADN DEL CARNAVAL VILANOVÍ 
 
Pèls de punta quan sonen les primeres notes d’aquell 
“paparapapapapapa... paparapa... paparapa“; orgull satíric 
de poble en veure les carrosses de l’Arrivo; llum als ulls a 
l’entrar a la guerra de caramels; nostàlgia carnavalera el dia 
de l’enterro... el Carnaval de Vilanova té un ADN 
irrepetible, com l’escola, carregat d’emocions, també com 
l’escola. És per això que enguany hem volgut homenatjar el 
millor carnaval del món jugant i entrellaçant els colors i les 
idees...   
 

 P3: Lila, com el caramel del Dolcet. 

 P4: Verd, representant l'amanida del Xató. 

 P5: Blanc, el color de la merenga. 

 Primer: Taronja, recordant la salsa del Xató. 

 Segon: Groc, de les truites de dijous gras. 

 Tercer: Gris, recordant el ball del paperet. 

 Quart: Blau, per no oblidar les sardines de l'enterro i el 
nostre carnaval Mediterrani. 

 Cinquè: Vermell, del clavells, de les barretines, de la 
passió carnavalera. 

 Sisè: Negre,del dol per l'enterro de Sa Majestat. 

 
Però enguany ha passat una altra cosa meravellosa: quan 
l’alumnat de sisè va veure que les ordres de Sa Majestat no 
eren les que ells i elles havien imaginat (les de cada any) és 
van organitzar i van presentar una proposta de consens. I 
sí, a les ordres que ens anaven bé als mestres i les mestres, 
hem hagut d’afegir les de l’alumnat, i tant. Per què, des del 
respecte, la proposta assenyada, i la implicació, han fet 
valer el poder de les assemblees de classe i han mostrat les 
seves emocions. I quan això passa en una escola amb el 
nostre ADN, això s’ha de celebrar i rescatar. L’alumnat i les 
seves emocions, en el centre de l’escola... és això, no? 
 
Us desitgem des d’aquestes línies que passeu un bon 
Carnaval i que, si podeu, descanseu, que dimecres tenim 
feina transformant el món! 
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Programa d’actes 
 

Dijous gras – 8 de febrer 

De 9.00 
a 10.30 

Preparació de la xatonada  
A càrrec de les famílies col·laboradores i dels 
mestres. 

D’10.30 
a 11.00 

Xatonada col·lectiva 
Al pati de l’escola 
Activitat dirigida només a l’alumnat 

D’11.00 
a 11.30 

Esbarjo  

De 11.30  
a 12.30 

Activitat a l’aula 

15.15 
Comparses i llaçades a les banderes  
Al pati de l’escola 
Activitat dirigida només a l’alumnat 

Divendres de Carnaval – 9 de febrer 

De 9.00  
a 10.30 

Esmorzar i preparació de l’Arrivo 
Els i les alumnes es disfressen i es preparen   
a les aules . 

10.30 
Posada en marxa de l’Arrivo de Carnaval 
EI i EP  direcció Plaça del Alumnes Obrers 
Activitat oberta a les famílies 

11.00 
(aprox.) 

Entrada a la Plaça dels Alumnes Obrers 
Venda de sermons a càrrec de l’alumnat de 6è. 

11.15 
Rebuda del Carnestoltes i desfilada de disfresses 
en el seu honor 

11.45 
Sermó 
Exhibició de  les banderes de les classes 

12.30 Tornem a l’escola 

13.00 Sortida 

Dissabte de Carnaval – 10 de febrer 

15.30 
Convocatòria AMPA  pel Ball del Caramel 
Concentració davant de l’escola 

16.00 Sortida de l’escola cap el Ball del Caramel 

17.00 Entrada a la plaça 

Us preguem respecteu els espais reservats per les activitats 
dels alumnes. Podreu seguir la festa durant la passejada pel 
carrer i a la plaça.  

 

 

NOTES  IMPORTANTS 
 

 Per la comparsa de dijous 8 de febrer a la tarda, n’hi ha prou 
amb que els nens i les nenes portin una barretina, clavells o un 
mantó. De forma voluntària també poden portar altres 
elements de la comparsa. 

 La festa de disfresses del divendres 9 de febrer es celebrarà a la 
Plaça dels Alumnes Obrers.  

 L’alumnat sortirà a fer la rua per la porta del pati al voltant de 
les 10.30h i tornarà a l’escola per la porta de secretaria per 
evitar problemes en la recollida. Si marxen a dinar a casa, els 
podreu recollir a la 13.00 h amb tota normalitat. Els alumnes 
que es queden al menjador sortiran a les 15.00 h. i es 
recolliran per la porta de la Rambla Sant Jordi. 

 Els nens i nenes de 6è vendran el sermó de Sa Majestat, al 
mòdic preu  d’1 €, el mateix divendres de Carnaval. 

 El divendres 9 de febrer no hi haurà classe a la tarda, per tant, 
no hi haurà activitats extraescolars ni biblioteca. 

 Les activitats de piscina de P5 i 4t de divendres 9 queden 
anul·lades. Tampoc hi haurà piscina el dilluns 12  i dimarts 13 
de febrer. 

 Per tal de garantir els drets d’imatge de l’alumnat us recordem 
que les fotos i l’enregistrament de l’Arrivo i desfilada de 
disfresses els farà una persona encarregada  per la Comissió de 
Festes. 

 Us recordem que dilluns 12 (festa local)  i dimarts  13 (lliure 
disposició) són festius a l’escola i no hi haurà classes. 

 

Ordres de S. M. el Rei Carnestoltes 
 

Sa majestat el Rei Carnestoltes ordena que: 
 

Dilluns 5 

Els nens i nenes hauran de portar un objecte 
del color del seu nivell lligat en alguna part del 
seu cos, o una peça de roba a la vista: mitjons 
per sobre dels pantalons, unes mitges, uns 
guants, unes ulleres, un peluix... 
A més, hauran de venir en pijama! 

Dimarts 6 

Hauran de dur algun element lligat al coll del 
color del seu nivell: un mocador, una boa, una 
bufanda, una serp, un collar ben divertit, un 
mico... 
I a més, una peça de roba posada a l’inrevés. 

Dimecres 7 
Hauran de dibuixar-se un antifaç del color del 
seu nivell 
I a més, dues sabates diferents! 

Dijous 8 Us poseu complements per la comparsa 

Divendres 9 

Han de portar una samarreta, dessuadora, 
bossa, jaqueta... del color del seu nivell i que 
els cobreixi el tronc. Tots els elements que 
hagin acumulat durant la setmana també els 
hauran de portar 

 

 


