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Carnestoltes moltes voltes

Des que dilluns començaren els
preparatius amb la lectura del
pregó i del primer manament del
rei de carnestoltes, els somri-
ures, les bromes, la farina pel
damunt, les galtes pintades, els
barrets, els pijames d’avui han

anat capgirant el funcionament
de cada dia. L’alumnat més
menut es disfressa avui d’adult,
de fons marí, d’animals salvat-
ges i de granota en una pas-
sarel·la d’allò més colorista.
Mentrestant tots i totes parlen

de demà, de quina cosa es vesti-
ran, de com es riuran...
Us recordem: demà, a les

14:40 Passarel·la de dis-
fresses, Crema del rei i Gran
Ball. 
Us esperem!

Lola amb alumnat de 2n de
Primària. FOTO LES CAROLINES

L’Escola, completament boja, es prepara per a la festa de demà

Universitaris per un dia
EUREKA. Carolines

Dilluns passat, l’alumnat de Física i Química de
4t de Secundària visità l’observatori d’Astronomia
de la Facultat de Física que es troba al Campus de
Burjassot quedant-se meravellat amb les obser-
vacions de Saturn, Venus i la Lluna i interessat
per les explicacions del responsable del departa-

ment, Enric Navarro.
Van visitar també la facultat de Física fent-se

una petita idea del món universitari.
Van arribar-hi combinant metro i tramvia  i tot

acabà amb un berenar a casa de Jeroni, el seu
professor.
Una vesprada d’allò més divertida.

Joan amb alumnat de 5é de
Primària. FOTO LES CAROLINES

Mercé amb alumnat d’Infantil
3 Anys. FOTO LES CAROLINES

Mapi, Mónica i Carmina amb alumnat
d’Infantil 3 Anys. FOTO LES CAROLINES

Maria amb alumnat d’Infantil 4
Anys. FOTO LES CAROLINES

El Rei de Carnestoltes. 
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Alumnat de 4t d’ESO a l’observatori de la 
Facultat de Física. FOTO LES CAROLINES

...i després a berenar. FOTO LES CAROLINES

                                                                                                 




