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F Diumenge 3 de desembre Gala Infantil a Valls en la que participen els alumnes de 4rt AB de 
contemporani de la nostra Escola. Organitza Associació de Professors de les Comarques de 
Tarragona en benefici de la marató de TV3 que en aquesta ocasió està dedicada a les malalties 
infeccioses. Inici de la Gala 18’00h  

F Dijous 7 de desembre festa de lliure elecció 
 
F Dissabte 9 de desembre hi haurà classe, sempre i quan hi hagi un mínim d’alumnes per grup. 

 

F “Nadal al carrer “ els dies, 27 i 28 de desembre a les 12´30 h a la Plaça del Prim on actuaran 
alumnes de l’Escola ( les professores ja quedaran amb els grups a participar)  

F Dissabte 16 de desembre dinar de Nadal amb els alumnes ( a partir de 5è de primària ) 

 

F Degut a les eleccions al parlament de Catalunya del dia 21 de desembre i a que algunes de les 
professores de l’Escola han estat escollides per a formar part de les meses electorals, ens 
veiem en l’obligació de modificar el calendari previst per la representació del taller del ballet el 
Trencanous, quedant de la següent manera: 

 

LA REPRESENTACIÓ SERÀ EL DIA 20: 
 

- A les 18’00h primera sessió a càrrec dels alumnes de clàssic a partir de 2n AB (4rt curs de 
primària). També participaran els alumnes dels Col·legis Cèlia Artiga, Pompeu Fabra i Prat de la Riba 
amb la representació de “La Pe i el Cordi fan ballar a l’Escola”, projecte conjunt amb la Regidoria 
d’Ensenyament i Política Lingüística i l’Escola de Dansa, basat en el llibre 
“La Pe i el Cordi” del Sr. Jordi Agràs. Els alumnes hauran de venir a les  
17’30h 
 
- A les 20’30h segona sessió a càrrec de tots els alumnes de clàssic des de 1r/2n P.E.E. els alumnes 
hauran de venir a les 19’00h 

 
 
F Dilluns 18 i dimarts 19 de desembre, de 17’30h a 19’30h a la secretaria del Centre venda 

d’entrades (3 €) pel taller del ballet el Trencanous i el mateix dia de l’actuació una hora abans 
de l’actuació a la taquilla del vestíbul del Teatre Bartrina. Pels alumnes que actuïn a les dues 
sessions, 2 entrades màxim per a la primera sessió i 3 entrades màxim per a la segona sessió. 
Pels alumnes que només actuïn a la segona sessió ( 1r/2n P.E.E. i 1r AB ) un màxim de 5 
entrades.  

F DIJOUS 21 I DIVENDRES 22 de desembre hi haurà classes normals. 

 
F 27, 28, 29 i 30 de desembre Curset de contemporani pels alumne a partir de 2n AP (A), a 

càrrec d’Hèctor Tarro, ballarí i ex-alumne i col·laborador de la nostra escola. De 10’00h a 
13’45h.  

F Vacances de Nadal del 23 de desembre fins el 7 de gener. 



CLASSES OBERTES 2017: 
 
Grups professora Àngels Rivero: 
 

- Iniciació B clàssic: dilluns 18  de desembre a les 17’30h Sala M.B  
- 1r AP (A) bolera: dissabte 16 de desembre a les 11’30h. Sala M.B 

 
Grups professora Assun Gómez: 
 

-1r/2N P.E. espanyol: dimecres 13 de desembre a les 18’30h Sala M.B  
-1r P.E. clàssic: dilluns 18 de desembre a les 17’30h G.D.N 
-1r AB espanyol: dimarts 19 de desembre a les 18’30h Sala M.B 
-2n AB espanyol: dilluns 18 de desembre a les 18’30h Sala M.B 
-4rt AB espanyol: dimarts 19 de desembre a les 17’30h Sala G.D.N 
-1r AP (A) espanyol: dissabte 16 de desembre a les 11’30h Sala M.B 

 
Grups professora Juny Cases: 
 

-2n AB contemporani: dijous 14 de desembre a les 17’30h Sala G.D.N 
-4rt AB contemporani: dilluns 18 de desembre a les 19’30h Sala M.B  
-1r AP (A) contemporani: divendres 15 de desembre a les 18’30h Sala M.B  
-1r AP (B) contemporani: divendres 15 de desembre a les 19’30h Sala M.B  
-2n AP (A)  contemporani: dijous 14 desembre a les 20’30h Sala M.B 
-2n AP (B)  contemporani: dilluns 16 desembre a les 20’30h Sala M.B 

 
Grups professora Montserrat Queralt; 
 

-Iniciació A clàssic: dijous 21 de desembre Sala M.B horari a concretar 
-Iniciació C clàssic: dijous 21 de desembre Sala M.B horari a concretar 

 
La resta de classes obertes les farem durant el mes de febrer. 
 
 

BONES FESTES!!!  


