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GENER 

dimecres 16  RECITAL de POESIA – José Luis Garcia Herrera 

a les 18 h a la Biblioteca Josep Roca i Bros 

amb la participació d’alumnes de l’escola 

 

divendres 25  JAM SESSION + ABRECEDARIS. Grup d’escriptors d’Abrera 

a les 22.00 h. a la Casa de Cultura d’Abrera (C/ Federico García Lorca, 17) 

amb la participació d’alumnes i professors de l’escola i músics de la zona 

 

del dilluns 28 al divendres 31 de gener  EXÀMENS DE LLENGUATGE 

ATENCIÓ  Durant aquesta setmana es mantindran els horaris habituals 

 

FEBRER 

del dilluns 4 al dijous 7 de febrer  EXÀMENS D’INSTRUMENT 

NO HI HAURÀ CLASSES de LLENGUATGE, ni CONJUNTS, ni RODA 

Els alumnes d’instrument faran classe d’instrument i examen 

(Els professors d’instrument us n’indicaran els horaris) 

CUCUTS, BLAUETS faran classe en l’Horari Habitual 

CORRIOLS A faran classe només dilluns 

CORRIOLS B faran classe només dimarts 

 

diumenge 10 SALA PIANO “Piano & company” 

 a la Masia de Castelladral (Súria) 

 a les 12.15 h CONCERT amb la participació d’un combo  

d’Abrera i altres grups de les escoles de la Catalunya Central 

 

dilluns 11  FESTA DE LLIURE DISPOSICIÓ 

 

divendres 22  JAM SESSION + ABRECEDARIS. Grup d’escriptors d’Abrera 

a les 22.00 h. a la Casa de Cultura d’Abrera (C/ Federico García Lorca, 17) 

amb la participació d’alumnes i professors de l’escola i músics de la zona 
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A partir del 25 de febrer   ENTREGA D’INFORMES 1r Quadrimestre 

El professor tutor – professor d’instrument o 1r instrument - us convocarà per entregar 
els informes, en el cas d’alumnes fins als 16 anys.  

En el cas dels alumnes que encara no fan instrument la tutora és la professora de 
llenguatge musical/sensibilització. Ella us donarà l’informe. 

 

MARÇ 

dilluns  4  FESTA DE LLIURE DISPOSICIÓ 

 

dissabte 17   TROBADA de GUITARRES a Viladecavalls 

amb la participació d’alumnes de guitarra d’Abrera i de les escoles de 
música de la Catalunya central 

 

diumenge 24  CANTATA INFANTIL “Patuflash” 

a les 18.30 h al TEATRE KURSAAL de Manresa 

Per als alumnes d’entre 3 i 8 anys  

d’escoles de música de la Catalunya Central 

 

divendres 22  JAM SESSION + ABRECEDARIS. Grup d’escriptors d’Abrera 

a les 22.00 h. a la Casa de Cultura d’Abrera (C/ Federico García Lorca, 17) 

amb la participació d’alumnes i professors de l’escola i músics de la zona 

 

del dilluns 25 al dijous 27, cada dia, a l’Auditori del Centre polivalent 

a les 18.30 h. AUDICIÓ D’INSTRUMENT 

a les 20.00 h. AUDICIÓ D’INSTRUMENT – d’ADULTS 

 

 

ATENCIÓ Durant aquests 4 dies d’audicions:  

 NO HI HAURÀ CLASSES de LLENGUATGE, CONJUNTS, RODA...  

 Els alumnes d’instrument faran classe d’instrument i audició (els professors 
d’instrument us indicaran els horaris de classe i audició) 

 CUCUTS i BLAUETS faran classe en l’horari habitual 

 CORRIOLS i ROSSINYOLS (i la resta de grups de llenguatge) participaran en una audició 
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ABRIL 

dissabte 6   TROBADA DE CORDES a MARTORELL 

Trobada d’alumnes de violí, viola, violoncel i contrabaix 

12.00 h. CONCERT de la Trobada a l’Auditori del Centre Cultural  

(Pl. de les cultures s/n de Martorell) 

 

divendres 12  NIT de JAZZ amb “Marcel Casellas Trio”+ JAM SESSION 

a les 22.00 h. a la Casa de Cultura d’Abrera (C/ Federico García Lorca, 17) 

Concert de jazz i després Jam session amb la participació d’alumnes i 
professors de l’escola i músics de la zona 

 

del 13 al 22 d’abril  Vacances de Setmana Santa 

 

dimarts 23   FESTA de ST. JORDI a ABRERA a la PLAÇA PAU CASALS 

a partir de les 17.00 h. Tallers i activitats 

a les 18.30 h. CONCERT amb els alumnes de l’escola de música 

AQUEST DIA NO HI HAURÀ CLASSES 

MAIG 

 

PREINSCRIPCIÓ Curs 2019-20 del 6 al 24 de maig 

De dilluns a divendres de 17 a 20.30 h. a la Secretaria de l’escola 
 
Per als ALUMNES VIGENTS, la Preinscripció us l’entregarà el professor tutor i l’haureu de 
retornar signada a secretaria durant el període establert. 
 
Els alumnes que fan RODA d’INSTRUMENTS us convocarem a una reunió per assignar 
l’instrument i un cop assignat l’instrument podreu fer la Preinscripció a la secretaria de 
l’escola. 
 
CUCUTS i BLAUETS si us plau, passeu per la secretaria de l’escola per fer la Preinscripció. 

 

dilluns 13  AUDICIÓ DE CORALS 

a les 18.30 h a l’Auditori del Centre polivalent 

amb la participació dels CUCUTS, BLAUETS, CORRIOLS, ROSSINYOLS,  

i la resta de grups d’Educació Musical Bàsica i Avançada, Nivell Mitjà  

dimarts 14  AUDICIÓ DE CONJUNTS INSTRUMENTALS 

a les 19.30 h a l’Auditori del Centre polivalent  
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MAIG 

dimecres 15  AUDICIÓ DE CONJUNTS INSTRUMENTALS 

a les 19.30 h a l’Auditori del Centre polivalent 

dijous 16  AUDICIÓ DE CONJUNTS INSTRUMENTALS 

a les 19.30 h a l’Auditori del Centre polivalent 

 

ATENCIÓ  Dilluns 13 hi haurà classes a partir de les 19.30/19.45 h. 

  Dimarts 14, dimecres 15 i dijous 16 hi haurà classes fins les 18.30 h. 

CUCUTS EMMA  Dilluns 13 NO tindran classe 

 

divendres 17  JAM SESSION + ABRECEDARIS. Grup d’escriptors d’Abrera 

a les 22.00 h. a la Casa de Cultura d’Abrera (C/ Federico García Lorca, 17) 

amb la participació d’alumnes i professors de l’escola i músics de la zona 

 

del dilluns 27 al divendres 30  EXÀMENS DE LLENGUATGE 

ATENCIÓ  Durant aquesta setmana es mantindran els horaris habituals 

 

dimecres 29   Cloenda del Projecte “LLETRA a LLETRA”  

   a les 18.00 h a l’Auditori del Centre Polivalent 

amb la participació d’alumnes de l’escola de música  

JUNY 

diumenge 9  INTERCANVI amb al CORAL PAILEBOT 

a les 12.00 h. CONCERT a ARENYS de MAR 

amb la participació de Corriols, Rossinyols i 1r d’Educació Musical Bàsica  

 

dilluns 10 FESTA LOCAL 

 

A partir de l’11  ENTREGA D’INFORMES 2n Quadrimestre 

 

El professor tutor – professor d’instrument o 1r instrument - us convocarà per entregar 
els informes, en el cas d’alumnes fins als 16 anys.  

En el cas dels alumnes que encara no fan instrument la tutora és la professora de 
llenguatge musical/sensibilització. Ella us donarà l’informe. 

 

A partir del dilluns 17 Publicació dels HORARIS DE LLENGUATGE i CONJUNTS 2019-20 
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JUNY 

divendres 21  JAM SESSION + ABRECEDARIS. Grup d’escriptors d’Abrera 

a les 22.00 h. al Bar de la piscina d’estiu (Passeig de l’església, 18) 

amb la participació d’alumnes i professors de l’escola i músics de la zona 

 

del dilluns 17 al dijous 20, cada dia, a l’Auditori del Centre polivalent 

a les 18.30 h. AUDICIÓ D’INSTRUMENT 

a les 20 h. AUDICIÓ D’INSTRUMENT – d’ADULTS 

 

ATENCIÓ Durant aquesta setmana d’audicions:  

 NO HI HAURÀ CLASSES de LLENGUATGE ni CONJUNTS 

 Els alumnes d’instrument faran classe d’instrument i audició (els professors  
d’instrument us indicaran els horaris de classe i audició) 

 CUCUTS i BLAUETS faran classe en l’horari habitual 

 CORRIOLS i ROSSINYOLS (i la resta de grups de llenguatge) participaran en una audició 

 

 

divendres 21  JAM SESSION + ABRECEDARIS. Grup d’escriptors d’Abrera 

a les 22.00 h. al Bar de la piscina d’estiu (Passeig de l’església, 18) 

amb la participació d’alumnes i professors de l’escola i músics de la zona 

 

dimarts 25 i dimecres 26 ENTREGA D’HORARIS D’INSTRUMENT 2019-20 a les 19.30 h. 

 

dijous 27  CONCERT FESTA MAJOR  

   a les 19.00 h a la Pl. Dr. TRUETA 

a càrrec de diversos grups i corals de l’escola 

(En cas de mal temps es farà a l’Auditori del Centre Polivalent ) 

JULIOL 

divendres 5  JAM SESSION + ABRECEDARIS. Grup d’escriptors d’Abrera 

a les 22.00 h. al Bar de la piscina d’estiu (Passeig de l’església, 18) 

amb la participació d’alumnes i professors de l’escola i músics de la zona 

 


