
 
 

Un Carnaval 

ensucrat 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

Poltergeist 
in love! 

 
No pot ser! Tantes hores davant d’una pantalla        
mirant programes del cor, al final havia d’acabar        
malament. Estava clar! I més avui 14 de febrer,         
que tot està ben ensucradet amb el rotllo de         
Sant Valentí. I ara tenim un problema i dels         
grossos! 
 
No sé com ens ho farem ara, per retornar al seu           
estat original aquesta mena d’angelet amb ales       
apollastrat en que s’ha convertit el nostre       
Carnestoltes. Esperem que tot es resolgui a       
temps abans de divendres, per què al Sant Jordi         
passem de tenir un Carnestoltes més propi del        
poble veí, ple de plomes i lluentons. Ja només         
faltaria haver de muntar una coreografia per       
entrar a la plaça… D’això “ni hablar”. 
 
En fi. Amb l’esperança que tot torni a la         
normalitat, us compartim de moment el      
programa d’actes de la celebració de la millor        
festa del món: el Carnaval de Vilanova a l’escola! 
 
Enguany hi ha alguna novetat interessant en els        
actes de dijous o amb la desfilada de disfresses         
de dimecres al menjador; però, sobretot,      
sobretot, volem destacar el carrer que es       
guarnirà gràcies a l’esforç de la comissió de        
festes de l’AFA i a totes les persones que hi han           
col·laborat.  
 
I tranquil·les i tranquils que les ordres d’aquest        
any són les mateixes de sempre i no porten         
massa feina: pijama, pentinat i disfressa lliure       
(ADN en estat pur). 
 
Esperem que gaudiu d’aquesta festa i que       
pogueu compartir amb totes nosaltres l’Arrivo      
de divendres. 
 

       VISCA EL CARNAVAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
VISCA L’ESCOLA SANT JORDI 

 
Febrer de 2020 

Escola Sant Jordi 



Notes importants 
 

● Dimecres 19 de febrer no hi haurà ioga        
extraescolar al migdia. 

● Enguany la desfilada de comparses es farà el        
dijous 20 al matí després de la xatonada. 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 21 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 10.30 h. 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 21 de febrer no hi haurà classe a          
la tarda, per tant, no hi haurà activitats        
extraescolars ni biblioteca. 

● Les activitats de piscina de divendres 21 de        
febrer queden anul·lades. Tampoc hi haurà      
piscina el dilluns 24  i dimarts 25 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 24 (festa local) i        
dimarts 25 (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 17 
Vingueu amb el pijama, no sigui que canviï        
massa la trama. 

Dimarts 18 
Us pentineu de forma molt estranya: amb       
dos monyos o una banya! 

Dimecres 19 
Disfresseu-vos com us doni la gana: de llop,        
d‘heroïna o sargantana. 

Dijous 20 
No cal estressar-se: un element de la       
Compasa! 

Divendres 21 
Tothom vingui vestit de fantasia o de       
ficció, tal i com marca la tradició. 

 

 
 

Programa d’actes 
 

Dissabte 15 de febrer 

15.00 
Berenar i guarniment carrer 

Plaça Pau Casals 

Dijous gras – 20 de febrer 

De 9.00 
a 10.30 

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

10.30 
a 11.00 

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

D’11.00 
a 12.00 

Comparses, llaçades i ball 

De 12.00  
a 12.30 

Tornada a les aules 

15.15 
Contes de Carnaval 
A les aules 
Activitat dirigida només a l’alumnat 

Arrivo – 21 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 
(aprox.) 

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, sermó i desfilada      
de disfresses en el seu honor 

12.30 Tornada a l’escola 

13.00 Sortida 

Caramel – 22 de febrer 

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

 

 


