
Premià de Dalt, maig 2012 
 
Benvolguts i benvolgudes,  
Us enviem la informació pel mes de juny, 

 
 

més informació : www.musicapremiadedalt.wordpress.c om 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATRICULACIÓ PEL CURS 2012-13  
Període de matrícula pels alumnes de l’Escola: 
 
• Dates: del 25 de juny al 6 de juliol. 
• Horari: els matins de dilluns a divendres de 8 a 14h a l’Ajuntament . 
• Documentació necessària per fer la matrícula: imprès de matrícula adjuntat al sobre dels 

informes, 2 fotografies tamany carnet i la domiciliació bancària si ha canviat respecte al 
curs anterior. 

Cal tenir en compte que:  
• En els cursos on hi ha opció a escollir horari, perquè hi ha dues línies, es tria l’horari per 

ordre de matriculació. 
• La matrícula l’han de realitzar els pares o tutors de l’alumne/a que es matricula, o el propi 

alumne/a en el cas d’alumnes majors d’edat.  
 
 
Moltes gràcies i esperem que gaudiu de bona música, 
 
Equip Directiu 

-Setmana d’audicions : del 5 al 8 de juny. Dilluns 4 de juny , classes en l’horari habitual i del 5 al 8 
de juny no hi ha classes. 
-Dimarts 5 de juny 20 h, REUNIÓ INFORMATIVA DEL NOU  PLA EDUCATIU  (per a pares/mares 
d’alumnes a partir de 8 anys.) 
-Setmana d’entrevistes : de l’11 al 15 de juny. Demanar hora al Francesc del 5 al 8 de juny.   
 

-Dilluns  18 de juny  :  es faran les classes dins el seu horari habitual. 
hahahahabitual. -Dimarts 19 de juny  : Aquell dia és imprescindible que tots els alumnes assisteixin els assaigs per 
tal de garantir un bon concert. Totes les classes de llenguatge i instrument quedaran anul·lades. 

• ASSAIG GENERAL 17 a 17’30 h.   
Hi participen: alumnes de preliminar i preparatori ( 1r i 2n de primària) 

• CONCERT A L'AUDITORI DE L'ESCOLA a les 18 h.  
Hi participen: 1er. i 2on d’Orff, Orquestra Orff,Trio de percussió, Grup corda i 1r Ampliació.   

• ASSAIG GENERAL de 19 a 20 h.  
Hi participen: Alumnes de Cant Coral (5è i 6è de primària i ESO), Orquestra, Orquestra Orff 
i Combo . 

-Dimecres 2 0 de juny : C ONCERT DE FI DE CURS, a les 19'0 0 h. al pati de Can Figueres  .  
Després del concert està previst un pica-pica.  

• CONVOCATÒRIES :  
o 16’15: Combo 
o 17’15: Orquestra i orquestra Orff 
o 18: Cant Coral ( 3er i 4rt. de primària) 
o 18’15: alumnes de sensibilització, iniciació, preli minar i preparatori (P-4,P-5, 

1er i 2on de primària). 
o 18’45: Cant Coral ( 5è i 6è de primària i ESO) 

-Dijous 21 de juny : Concert “Boig per Cantar” a les  20h. a la Pl. de la fàbrica.  
• CONVOCATÒRIES :  

o 17’30-18’30: Combo i instrumentistes 
o 17’30-19’30: Alumnes cant coral (5è i 6è de primàri a i ESO) i alumnes de 

1er.IES Valerià Pujol. 


