
 

        

    Barcelona, 14 de maig del 2014 

 

 

Als pares i mares de l’Escola de Música, 

 

A totes les famílies que estiguin interessades en continuar a la nostra escola el proper 

curs 2014-2015, els recordem que cal renovar la matrícula. L’import serà de 95€ per 

els nous alumnes i de 50€ per els antics alumnes, el qual, els serà girat al mes de juliol. 

A efectes d’organització però, cal que ompliu la butlleta adjunta i la lliureu a recepció 

no més tard del dia 30 de maig. 

 

Per una altra banda, aprofitem per comunicar-vos les dates de les proves de fi de curs 

que tindran lloc del dilluns 2 al divendres 6 de juny. Properament penjarem al tauler 

de recepció i al blog, la informació detallada, amb els horaris de cada alumne. Durant 

aquesta setmana només rebran classe els alumnes de Sensibilització i Iniciació a més 

dels d’ instrument de nivell Iniciació. 

 

 Les dates dels concerts de final de curs seran: dimarts 10 i dimecres 11 de juny a les 

18:30h. En aquests concerts participaran tots els alumnes d’instrument de tots els 

nivells així com els alumnes de Sensibilització i Iniciació I. Al tauler de recepció i al 

blog penjarem els dies d’actuació dels vostres fills/es. Com sempre, l’escola es farà 

responsable dels alumnes que participen activament en cada concert, des de les 17h fins 

a l’hora del començament. 

 

Els horaris de grups per el proper curs seran els següents: 

SENSIBILITZACIÓ I (P4): dimarts 17-18h. 

SENSIBILITZACIÓ II (P5): dilluns 17-18h. 

INICIACIÓ I:  dilluns 18-18:45h. / dimecres 17-17:45h. 

INICIACIÓ II: dimarts 18-18:45h. / dimecres 17:45-18:30h. 

LLENGUATGE 1r: dilluns i dimecres 17-18h. 

LLENGUATGE 2n: dilluns 18:45-19:45h. / dimecres 18:30-19:30h. 

LLENGUATGE 3r: dilluns i dimecres 17:30-18:30h. 



LLENGUATGE 4t: dilluns i dimecres 18-19h. 

APROFUNDIMENT I: dimecres 18-19:30h. 

APROFUNDIMENT II: dimecres 16:30-18h. 

CONJUNT INSTRUMENTAL: dimarts 17-18h. 

COR DE GOSPEL DE LURDES: pendent d’horari. 

 

 

Finalment recordar-vos que l’últim dia de classe serà el divendres 20 de juny. 

Les classes del curs 2014-2015 començaran el dilluns 15 de setembre. 

 

Cordialment, 

 

 

       Marta Escoz i Balaguer 

        Coordinadora de l’escola de Música Ntra.Sra. de Lurdes 

 


