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CARNAVAL  2016 
 
La Comissió de Carnaval de la Junta Directiva de l’AMPA ha acordat que aquest any ens 
disfressarem de:    “Mr POTATO”. 
 
La roba i tots els complements que vulgueu els trobareu a la tenda de MERCAMODA c/Jaume I 
cantonada amb el c/ Mallorca, heu de dir que sou socis de l’AMPA de l’Escola i us faran un 
descompte del 15%. 
 
La disfressa per als adults està confeccionada però potser que per al més menuts tingueu que 
arreglar-la. No us amoïneu  que a la tenda us informaran de tot i com podeu trobar la solució. 
Preus: adults dona 12€, adults home 14€ , bombí 1,80€. Per als petits el preu us els diran a la 
tenda.  
 
NOVETATS PER COMPRAR LA DISFRESSA:  Aquest any abans d’anar a 
comprar la disfressa s’ha de passar per secretaria per lliurar la butlleta i pagar 
l’import d’inscripció a la rua de carnaval (3 €). Al moment se us donarà un val  
que l’heu de presentar a la botiga, sense aquest requisit la tenda no entregarà  
cap disfressa. 
 
Us animem a col·laborar amb els vostres fills a la confecció de la carrossa. També  farem el 
sopar amb preus populars 
 
Al vestíbul de l’escola hi ha una mostra de la disfressa. Podeu aprofitar aquestes vacances per 
donar un tomb per la tenda i informar-vos de les talles ( sobre tot els més petits) i complements 
 
Després  de  les vacances de Nadal us anirem informant  dels dies per confeccionar  la 
carrossa i del preu del sopar i menú 
 
El termini per inscriure’s finalitza el proper 21  de gener  i el cost de la inscripció és de 3 
euros per participant, fons amb el qual l’AMPA sufr agarà les despeses de confecció de la 
carrossa i l’adquisició del confetti.  
 
Salutacions 
 
Tarragona, 4 desembre de 2015 
 
La Comissió de Carnaval            
�------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CARNAVAL  2016 
 

La família:____________________________________Tel: ___________ 
 
 volem participar a la comparsa de CARNAVAL de l’Escola de PRÀCTIQUES  
del dia 6  de febrer  de 2016 
 
Nombre d’assistents a la rua:              
 
Assistents : ______ x 3€ =_______€            

Vull col·laborar el dia de la rua en la seguretat de la carrossa: □  


