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Figueres, 15 de febrer de 2012 
 
Benvolguts pares i mares, 

Aprofitant l’arribada del Festival Internacional del Circ a Figueres, els nens/es 

d’Educació Infantil farem el projecte del circ. 

És per aquest motiu que celebrarem el carnaval a l’escola disfressats de 

pallassos. 

La disfressa la farem entre tots: 

A casa cal que busqueu una camisa grossa del pare o la mare, un 

complement pel cap ( barret, perruca, pentinat estrafolari....) i un mitjó de cada 

color. 

A l’escola ens encarregarem de fer una corbata ben divertida, el maquillatge 

de la cara i un bon berenar!! 

Dia de la Festa: divendres dia 17 de febrer a la tarda 

Tots junts ballarem, berenarem i farem molta xerinola !!! 

 

 

 
                           

Atentament. 

Mestres d’Ed. Infantil 
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                                                                Curs 2011/12   -19- 

 

Benvolguts pares i mares, 

 Us informem que al mes de març  Figueres acull el Festival 
Internacional del Circ.  Aprofitant aquest esdeveniment els nens i 

nenes d’Educació Infantil anirem a veure l’espectacle del Circ. 

Data: dijous 1 de març 

Lloc: Carpa del Circ (situada al Castell de Sant Ferran) 

Hora: L’espectacle comença a les 10h. A les 9:30 un autocar ens 

recollirà a l’estació d’autobusos del Garrigal. Els nens/es hauran de 

venir a les 9h. a l’escola, com cada dia. 
Preu: 6.50€ ( Cal entregar els diners i 

l’autorització a la porteria abans del 

dimecres 15 de febrer) 

 

 

............................................................................................... 

En _________________________ (pare/mare/tutor) de l’alumne 

___________________ 

autoritzo al meu fill/a a assistir a la sortida del Circ. 

SIGNATURA     

 

http://www.google.es/imgres?q=carpa+de+circo+para+colorear&hl=es&biw=1920&bih=934&gbv=2&tbm=isch&tbnid=Od_6jz5-dxOLPM:&imgrefurl=http://colorearyaprender.com/dibujos-infantiles-del-circo-para-colorear&docid=E3z2l6eF0sORrM&imgurl=http://lh3.ggpht.com/_CnsASTrVqBg/TN1u5QjYLFI/AAAAAAAAEHI/1aiVndjj00A/carpa%2520circ.jpg&w=512&h=395&ei=kWgxT9m0LcOEhQeq0eCQBQ&zoom=1�
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 Benvolguts pares, 
                   Us  recordem que els propers dies 20 i 21de febrer l’escola restarà 
tancada per festa de lliure disposició, acordada en el Consell Municipal. 
 
                    Moltes gràcies, 
                    La Direcció 
 
 
 


