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Dissabte, dia 2 de març a les 17:00 hores. 

Com cada any l’AMPA de l’Escola de la Sagrada Família organitza la festa de Carnestoltes 
amb la tradicional desfilada de disfresses i el ball de les comparses. 
 

 Hi podran participar petits i grans; de forma individual o bé formant una comparsa. 
 Es valorarà l’originalitat, la reutilització de materials i l’elaboració manual de les 

disfresses. A les comparses, a més, es valorarà la coreografia i la representació. 
 La desfilada de les comparses i les disfresses individuals serà a la pista del pavelló 

de l’edifici de Sallarès i Pla. Acabada la desfilada, la festa i el lliurament de premis 
continuarà al pati exterior. 

 Els participants de la desfilada hauran d’anar amb sabata plana o calçat esportiu 
(sense talons). Per seguretat no es tancaran els llums i les comparses no podran 
llençar confeti, líquids o similars. 

 Aquells que vulgueu formar una comparsa cal que, abans del dia 22 de febrer, 
lliureu a la secretaria del c/Indústria un sobre amb el nom de la comparsa, el nom 
de cada un dels components del grup, el nom i telèfon d’un responsable i la música 
amb la qual voleu desfilar gravada en suport CD o PEN, en un fitxer en format mp3 
(màxim 2 minuts). 

 Si algun pare o mare (que no tinguin fills que participin en les comparses) vol formar 
part del jurat, es pot adreçar a la secretaria de l’escola i deixar les seves dades o bé 
dirigir-se als membres de l’AMPA el mateix dia del concurs. 

HI HAURÀ PREMIS A LES MILLORS DISFRESSES INDIVIDUALS I COMPARSES. Un premi 
individual per a cada categoria (infantil, primària i secundària) i premis per a les 
comparses grans de més de 10 alumnes i per a les comparses petites amb 10 o menys 
alumnes. 

SERVIREM COCA I XOCOLATA PER BERENAR PER A TOTHOM. TAMBÉ DISPOSAREU DE 
SERVEI DE BAR. 

S’OBSEQUIARÀ AMB UNA BEGUDA A TOTS ELS QUE VINGUIN DISFRESSATS 

Ens veiem a la festa!  
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