
 
NOTA INFORMATIVA- ALUMNAT PREPARATORI CURS 2014-201 5 

 
COMENÇAMENT DE LES CLASSES: DIVENDRES 19 DE  SETEMBRE 
 
HORARI DE LES CLASSES: DIVENDRES  
Grup A: de 17.00 a 18.00h Cor infantil AULA 5 / Llenguatge Musical  de 18.15 a 19.15h AULA  2 
Grup B: de 17.00 a 18.00h Llenguatge Musical AULA 2 / Cor infantil de 18.15 a 19.15h  AULA  5 
 
Llenguatge Musical: professora, Neus Marí 
Cor Infantil: directora, Lourdes Roig.  Assistents de direcció: Laura Boned i Miguel San Miguel. 
 
El grup de llenguatge musical és de 16 alumnes per grup. El grup de cor infantil està format, a més dels 
alumnes del curs preparatori, per la resta d'alumnes de primer i segon curs de llenguatge musical de l'escola, 
amb un total de 40 alumnes per grup. Els dos grups junts formen el Cor Infantil del Patronat de Música.  
 
La distribució dels grups la farà l'escola aleatòriament. 
 
Les aules tenen l'entrada pel C. Pere Francès, 2n pis. 
Els dos grups faran canvi d'aula de 18.00 a 18.15 hores.  Poden portar aigua i un petit berenar. 
 
LLIBRES I MATERIAL  
Llibre de llenguatge musical de preparatori Pentagrama. El podeu comprar a Musicasa a partir del 10 de 
setembre. Llapis, goma i llapis de colors. 
 
QUALIFICACIONS  
L'alumnat del curs preparatori es qualificarà trimestralment, en aquestes avaluacions no només es tendran en 
compte els coneixements sinó també l'actitud a classe, la puntualitat, el comportament i l'assistència.  
Els butlletins de notes es podran recollir al final de cada trimestre a secretaria.  
La qualificació final del curs es considerarà a l'hora de triar l'instrument per a l'any següent. 
 
NOTIFICACIONS  
Les notificacions de vacacions, assajos generals del cor infantil, avisos de concerts interessants per a 
l'alumnat i altres novetats que puguin sorgir s'avisaran per correo electrònic sempre que sigui possible. Així i 
tot es recomana consultar cada setmana els taulers d'anuncis situats a administració o a l'entrada principal del 
c. Pere Francès.  
 
CONCERTS 
El cor infantil farà tres concerts durant el curs, un cada trimestre: abans del Nadal, abans de Setmana Santa i 
final de curs. Us avisarem de les dates amb l'antelació suficient.  
 
FALTES D'ASSISTÈNCIA  
Les faltes d'assistència seran justificades en el cas de malaltia i/o força major. És molt important que les 
justifiqueu bé per escrit (amb el model oficial)  bé per correo electrònic a l'adreça: sinfonica@eivissa.es 
No cal que justifiqueu faltes no justificables, com per exemple l’assistència a altres activitats extra 
escolars o a aniversaris d’amics. 
 
NORMATIVA-REGLAMENT INTERN-INFORMACIÓ GENERAL DEL P ATRONAT  
Podeu consultar bases i normativa de l'escola a la pàgina web de l'Ajuntament d'Eivissa: www.eivissa.es 
(ciutadania-cultura-Patronat de Música-Escola).    
També podeu trobar informació interessant al llarg de tot l'any al nostre facebook. 


