
Estimades famílies de l’escola Enxaneta,

aquest any ens hem tornat a reunir la comissió de carnestoltes que l’any 

passat vam aconseguir el 5è Premi a la Rua Infantil de Terrassa!!! ...per 

organitzar una nova comparsa per sortir a la Rua de Carnestoltes de Terrassa 

el 23/02/2020.

Hem aprofitat que aquet any el projecte de l'escola és

la Dona i el Coneixement per portar-lo a la Rua de Carnestoltes com:

L’Enxaneta homenatja a les Dones 

il·lustres!!

Volem conscienciar als nens i nenes que no només hi ha Homes 

il·lustres que han fet història pels seus èxits, sinó que també hi ha dones que 

han realitzat grans èxits però que no són tan famoses.

Vinga! Animeu-vos!!! Ho passarem molt bé, la diversió està assegurada!!

Comissió de carnestoltes 2020 de l’AFA Enxaneta.



Estimades famílies de l’Enxaneta.

Us informem, des de la comissió de Carnestoltes,

que el Divendres 29 de Novembre a les 16:40 obrim el termini per 

apuntar-se a la Rua Infantil de Carnestoltes de Terrassa .

Podeu passar, estarem al gimnàs amb les mostres de les disfresses. Si 

esteu interessats us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del 

correu electrònic, whatsapp o passar per la sala del AFA

de Dilluns a Divendres de 16:40 a 18:00:

ampa@enxaneta.org

673004751
Com cada any fem una disfressa de disseny propi , amb la col·laboració 

dels nostres alumnes i sobretot sent fàcil de fer, el seu preu està en 7€

nens i 10€ els adults socis de l’AFA ( 9€ els nens i 12€ els adults no socis 

AFA), dintre d’aquest preu inclou els material per elaborar la disfressa 

amb els complements i pels material per crear la carrossa, lloguer de 

generador, benzina, etc.

Per apuntar-se cal fer una paga i senyal de 10€ per família,

la resta a pagar a la entrega dels materials per fer la disfressa,

el dia 7/02/2020 tancarem inscripcions. 

Som-hi! Us esperem! Serem una comparsa divertida!


