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Curs 2016/2017

5è de Primària
Benvolgudes famílies,
Com ja va sent tradició de la nostra escola, els vostres fills/es participaran de la Cantània,
representant l’obra “La nit dels malsons” el dilluns 12 de juny. Considerem que el fet de
participar de manera directa d’una cantata a l’Auditori de Barcelona és una experiència única
pels nostres alumnes i necessitem la vostra col∙laboració.
La participació en el programa Cantània depèn del resultat d’un sorteig, ja que hi ha centenars
d’escoles arreu de Barcelona i l’àrea metropolitana que hi volen participar. Enguany la
representació es duu a terme fora de l’horari lectiu. El concert comença a les 20 hores. Som
conscients del sobreesforç que aquest fet provoca, però l’experiència bé s’ho val.
HORARI:
El dilluns 12 de juny a les 18.00 hores els i les alumnes hauran d’estar a l’Auditori de Barcelona
(adjuntem plànol). Heu de tenir en compte que primer cal fer un assaig.
El concert començarà a les 20 hores; uns 15 minuts abans s’obrirà l’entrada per al públic. Cal
que sigueu ben puntuals per poder situar‐vos amb tranquil∙litat al vostre seient.
Finalitzat el concert, haureu de recollir els vostres fills/es a la zona de l’Auditori que
informarem dies abans del concert.
COMPRA D’ENTRADES:
Les famílies podreu assistir i participar del concert comprant les entrades tal i com a
continuació us detallem.
L’entrada val 8€ per persona, i cada alumne té dret a reservar una o dues entrades per a la seva
família des de l’Escola. Per tal de fer la comanda total del nombre d’entrades que l’escola té
assignades, cal que ens lliureu la pestanya adjunta com a molt tard el divendres 31 de març. La
reserva es farà efectiva en el moment d’abonar l’import exacte juntament amb la pestanya
inferior, a la recepció de l’escola.
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En el cas que alguna família volgués més entrades, a partir del 27 d’abril es posaran a la venda a
través del web https://www.auditori.cat/ca/cantania2017 o a les taquilles de l’Auditori. Us
comuniquem que aquestes entrades ocupen unes localitats diferents a les reservades per
l’escola.

ATENCIÓ!
En cas de pèrdua de les entrades, les haureu de tornar a adquirir a les taquilles o al web de
l’Auditori a partir del 27 d’abril del 2017.

Esperant la vostra assistència, rebeu una cordial salutació.

Equip Directiu d'Ed. Infantil i Primària

(per retornar a la recepció de l’escola abans de divendres 31 de març)

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Encercleu l’opció desitjada
Els pares/mares/tutors de l’alumne/a.............................................................................
de 5è ....... de primària reservem CAP / UNA / DUES entrades com a públic des de l’escola per a
la Cantània ”La nit dels malsons” programada pel DILLUNS 12 de JUNY de 2017 a l’Auditori de
Barcelona.
Signatura pares,
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