Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola Salvador Espriu

Benvolgudes famílies,
S’acosta el dia del Festival, el 29 de maig! Us informem de l’organització: horaris, entrades...
Farem 2 sessions perquè l’aforament de l’Auditori no és prou gran perquè hi puguem estar tots junts.
1a SESSIÓ
- Començarà a les 17h i actuarà l’alumnat d’Educació Infantil (P3-P4-P5) i Cicle Inicial (1r i 2n de
Primària).
- Els nens i nenes hauran d’estar a l’Auditori a les 16.15h, PUNTUALMENT. A la façana principal, a les
vidrieres, hi haurà el cartell amb el nom del curs i la tutora del grup, que es quedarà amb els nens i nenes.
En cas de pluja, trobareu el mateix a dins del vestíbul.
- A partir de les 16.30h s’obriran les portes de l’Auditori perquè entreu les famílies (i els germans que NO
actuen en aquesta 1a sessió).
- La previsió de durada de la sessió és d’1h aproximadament. Quan s’acabi l’acte, la sala ha de quedar
buida (malgrat que també tingueu entrada per a la 2a sessió, no hi deixeu res perquè tindreu un seient
diferent).
- Recollida dels nens i nenes: per evitar aglomeracions, una persona per alumne/a, podrà recollir els nens
i nenes al mateix lloc, de l’exterior, on els heu deixat. Sortiran per ordre, de P3 a 2n.
2a SESSIÓ
- Començarà a les 19h i actuarà l’alumnat de Cicle Mitjà (3r i 4t) i Cicle Superior (5è i 6è).
- Els nens i nenes hauran d’estar a la placeta de la part del darrere de l’Auditori a les 18.15h,
PUNTUALMENT, allà trobaran el tutor/a.
- A partir de les 18.30h s’obriran les portes de l’Auditori perquè entreu les famílies (i els germans dels que
NO actuen en aquesta 2a sessió).
- La previsió de durada de la sessió és d’1h aproximadament. Quan s’acabi l’acte, podreu recollir els
vostres fills i filles al mateix lloc on els havíeu deixat. Sortiran per ordre, de 3r a 6è i també, per evitar
aglomeracions, és millor que els reculli una sola persona.
TIPUS D’ENTRADES I PREU
- Preu de cada sessió per als adults i nens i nenes que NO siguin alumnes de l’escola: 3€/persona.
- En el cas que hagueu encarregat entrades per a les 2 sessions el preu total serà de 5€/persona .
- L’alumnat tindrà una entrada gratuïta per assistir a la sessió dels seus germans/es. La trobareu al
sobre juntament amb les dels adults.
RECOLLIDA I PAGAMENT DE LES ENTRADES
- Les entrades les haureu de recollir i pagar a l’escola els dies 21, 24 i 25, als matins de 8 a 10h i a les
tardes, de 16 a 18.30h.
- TOTES les entrades seran numerades.
- Us les lliurarem en un sobre en funció del que vàreu demanar en la consulta. Si teniu qualsevol dubte o
voleu fer qualsevol modificació, ho podeu dir com a màxim demà dia 18 de maig.
Una vegada repartides les entrades sol·licitades, les sobrants es vendran el divendres dia 28 a l’escola i
al mateix auditori 1/2h abans de cada funció.
ALERTA! A L’AUDITORI NO ESTÀ PERMÈS FER FOTOGRAFIES NI GRAVAR VÍDEOS.
Cordialment,

L’equip directiu
Granollers, 17 de maig de 2010

