Benvolgudes famílies de l’Escola municipal de música d’Alcarràs.
Esperem que estigueu acabant de pasar unes bones vacances d'estiu.
Ens posem en contacte amb vosaltres per tal de comunicar-vos els següents punts:
INICIEM EL NOU CURS:
El divendres dia 6 i el dilluns 9 de setembre des de les 17.00 hores fins a les 20.30 h, al
Casino, estarem a la vostra disposició al Casino per tal d’aclarir dubtes sobre l’inici de curs.
Aquest dies només cal que passin pel casino les famílies dels alumnes que fan instrument per tal
de fer la recollida de preferències horàries per a les classes d’instrument (us demanem que ens
digueu 3 o 4 possibilitats horàries per ordre de prioritat).
Recordeu que hi ha alumnes que augmenten l’estona d’instrument en funció del curs (de 1/2 h a
3/4 d’hora).
Les classes d’instrument es començaran a partir del 16 de setembre. Us anirem confirmant el
Tingueu present que es mantendrà el projecte del conjunt orquestral per als alumnes de 2on
curs de primària fins a 6è. El grup es continuaran fent el divendres per la tarda.
Es continuaran projectes de combo a Alcarràs i tenen també altres possibiltats de conjunts a
Lleida.
PER ELS ALUMNES NOUS:
• Durant la setmana del 18 i el 19 de setembre farem, de 17.00 a 18.00 i de 18.00 a 19.00 h, unes
jornades de portes obertes de l’escola de música al Casino. Aquestes jornades estan adreçades
als nous alumnes d’iniciació, P3, P4 i P5 de l’escola .
• Els alumnes de primària que vulgin conèixer els instruments o informar-se cal trucar per
telefon per confirmar horaris de portes obertes!
• La reunió per als nous alumnes de l’escola per aquest curs es farà el dimecres 18 de
Setembre de les 17.00 a 18.30h al casino . Parla rem sobre :
• Funcionament general i calendari del curs.
• Informació per als nous alumnes.
• Aclariment de dubtes.
Aquells que no vareu entregar el full de matrícula us trucarem per tal que ens confirmeu la vostra
continuïtat a l'escola de música.
Us agrairem els porteu al Casino els fulls de matrícula signats (si és que encara no ho heu fet).
INICI DE LES CLASSES GRUPALS
Les classes començaran el dijous dia 12 de setembre.
HORARIS DE LES CLASSES GRUPALS.
• Iniciació musical:
• Alumnes de P3: dimecres, de 17,30 a 18,15 h, al Casino.
• Alumnes de P4 i P5: dimecres, de 18,15 a 19.15 h, al Casino.
• Alumnes de P4 i P5 : dilluns migdia, de 14,00 a 15,00 h, al Parc del Saladar.
• Alumnes de P4 i P5 : dilluns migdia, de 12,30 a 13,30 h, al Comptes de Torregrossa.
• Llenguatge musical:
• Nivell elemental 1er primària (Bàsic 1): dilluns i dimecres de 17.30 a 18.30h, al Casino.
• Nivell elemental 1er primària (Bàsic 1): dilluns i dimecres de 14.00 a 15.00 (Saladar).
• Nivell elemental 1er primària (Bàsic 1) dimecres i divendres de 12.30 a 13.30 (Comptes).

• Nivell elemental 2on primària (Bàsic 2): dilluns 17.30 a 18.30h i dimecres de 18.00 a 19.00h,
al Casino.
• Nivell elemental 2on primària (Bàsic 2): dilluns i dimecres de 14.00 a 15.00 (Saladar).
• Nivell elemental 2on primària (Bàsic 2) dimecres i divendres de 12.30 a 13.30 (Comptes).
• Nivell elemental 3er primària (Elemental 1): dilluns i dimecres de 12.30 a 13.30 h al Parc del
Saladar
• Nivell elemental 3er primària (Elemental 1): dimecres i divendres de 13.30 a 14.30 h al
Comptes.
• Nivell elemental 4rt primària (Bàsic 2): dilluns i dimecres de 14.00 a 15.00 h al Parc del
Saladar
• Nivell elemental 4rt i 5è primària (Elemental 3): dimecres de 19.00 a 20.30h, al Casino
• Nivell Mitjà ESO : dimarts de 16.00 a 18.00 h, al Casino.
• Nivell Mitjà d’altres cursos a confirmar.
Volem acomiadar-nos agraïnt per avançat la vostra colaboració així com la confiança que heu
dipositat en nosaltres.
Per qualsevol dubte ens podeu trucar a l’escola (973 26 39 06).
No dubteu en consultar-nos davant de qualsevol dubte o pregunta.

Moltes gràcies.

