Rubí, 5 d’abril de 2018
Benvolgudes famílies,

Com ja us vam informar, el seminari de mestres de música de Rubí amb el suport del Pla
Educatiu d’Entorn i juntament amb l’Escola Municipal de Música Pere Burés, organitzem
la VI Cantata Escolar de la nostra ciutat.
Des del curs passat que ho estem preparant i estem molt contents de poder presentar la
cantata “UNA ESCOLA DIFERENT”.
En aquesta activitat musical hi participaran més de 900 alumnes de les escoles Torre de
la Llebre, Teresa Altet, Rivo Rubeo, Schola, Pau Casals, Joan Maragall, 25 de Setembre,
Mossèn Cinto Verdaguer, Ca n’Alzamora, Montessori, Maristes, Regina Carmeli, Ntra.
Senyora de Montserrat, Escola Ribas, Balmes, Liceu Politècnic, Ramon Llull i l’ Escola del
Bosc.
Per tant, ens plau convidar-vos al concert que tindrà lloc el proper divendres 13 d’abril a
les 12h a l’amfiteatre del Castell. Es preveu que la durada de l’espectacle sigui d’una
hora. En cap moment podeu baixar a saludar els vostres fills/es, ni tant sols acabada
l’actuació. Tampoc es podrà jugar al parc infantil de dins del recinte del castell.
Només en cas de pluja l’activitat quedarà ajornada pel dimarts 17 d’abril a la mateixa
hora.
Com molt ja sabeu, una cantata és una història que expliquem mitjançant una narració i
unes cançons. Us preguem no aplaudir fins al final de tota l’actuació per no perdre el fil.
L’entrada serà lliure i gratuïta. Per a les famílies que porteu cotxet us indicaran a l’entrada
on deixar-los aparcats.
D’altra banda, cal que els alumnes vagin vestits amb pantalons texans blaus llargs i
samarreta d’un sol color intens (blau, verd, groc, vermell, taronja, lila...) sense
dibuixos ni lletres i calçat esportiu.
També caldrà dur en una motxilla esmorzar, dinar i cantimplora amb força aigua ja
que després del concert dinarem plegats i podrem gaudir d’un espai de convivència.
Aconsellem que marqueu amb el nom els objectes personals dels vostres fills i que els
alumnes portin posada de casa crema de protecció solar.
Esperem la vostra assistència.
A la part del darrere del full teniu algunes indicacions de com arribar i la distribució dels
alumnes.

Només es podrà accedir al recinte per la porta indicada amb un cercle verd, la del carrer
del Pont, a partir de les 11:45h. Per a les famílies que porteu cotxet us indicaran a
l’entrada on deixar-los aparcats.

Els alumnes estaran situats a la pista central de la següent manera:

