
curs 2022-2023

ATENCIÓ FAMÍLIES:

Com us vam explicar a la reunió d’inici de curs, aquest curs participarem de l’activitat del Cantània.

De moment, no tenim tota la informació definitiva, però ja us podem avançar algunes coses amb la

intenció que us pugui ajudar en l’organització:

- L’activitat serà el dimarts 18 d’abril a les 20h a l’Auditori de Barcelona.

- L’activitat és curricular i està inclosa dins de la matèria d’educació musical, i per això

l’assistència a aquesta sortida és obligatòria, tret de casuístiques especials que caldria

parlar.

- Com a públic, hi pot assistir tothom que vulgui, a condició que tingui entrada. Les entrades

s’han de comprar (ho gestionarem des de l’escola), i tot i que no tenim informació sobre el

preu definitiu d’aquestes entrades, partint del preu dels anys anteriors, sabem que estan al

voltant dels 8€. Ens posarem en contacte a vosaltres quan les entrades surtin a la venda.

- Els nens i nenes han d’anar vestits de negre (part de dalt + de baix + sabates). És important

evitar el xandall, ja que en ser a l’Auditori de Barcelona, ens han demanat que els nens i

nenes vagin vestits de manera formal.

- El dia 18 d’abril a les 17h els professors i professores sortirem de l’escola amb els nens i

nenes de 5è cap a l'Auditori de Barcelona (en metro). Caldrà portar el berenar i aigua. Més

endavant us donarem més informació.

- En finalitzar l’activitat (aproximadament a les 21h), cadascun dels nens i nenes marxarà

amb la seva família, no tornarem junts cap a l’escola. En cas que alguna família no hagi

pogut assistir i no pugui venir a recollir-los, caldrà que es posi d’acord amb alguna altra

família per tal que marxin junts i que ens feu saber com serà la recollida amb anterioritat.

Sabem que és molta informació, i que encara falta que us puguem concretar algunes coses, però

per qualsevol cosa que necessiteu, us podeu dirigir a qualsevol dels mestres implicats en l’activitat i

us resoldrem els dubtes que tingueu amb la informació que tenim fins ara.

Atentament,

Mestres de 5è de primària.
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