
 

CONVOCATÒRIA 

 

DIA: 04/05/2015 

HORA: 20.00 h. 

Finalització:  23:00h 

LLOC: EMAC 

 

Convocats: Sílvia Fernández, Natàlia Vàzquez, Richard Royuela, Sara Moreno, Fernando          

Novillo, Àngels Casas, Cristina Casas i Txell Nicolau. 

 

Assistents  Comissió Música: Sílvia Fernández, Natàlia Vàzquez. 

Assistents EMAC: Àngels Casas, Cristina Casas i Txell Nicolau. 

 

ACTA de la Comissió de música, celebrada a EMAC el dia 04 de Maig  de 2015 

 

1. Revisió de les dates d’activitats del tercer trimestre: 

 

● Portes obertes Tallers: s’enviarà per mail tota la informació pel taller de P4 i P5 que                

es cel.lebrarà el dia 6 de juny a l’escola Antoni Brusi. 

● Concert Coral: el dia 19 de juny a Can Gili a les 17 h. Participa Bogatell i Brusi.                  

Desprès del concert es farà un berenar i una reunió entre les famílies de l’escola               

Antoni Brusi i la Yadira, professora de Coral, per poder tractar tots els punts que es                

considerin necessaris. EMAC ens enviarà mail explicant aquests punts i nosaltres el            

distribuirem a l’escola. 

● Concert Auditori d’EMAC : 14 de juny. Participen els alumnes de coral de tercer a sisè                

i les orquestres d’EMAC. Es farà la difusió directament des d’EMAC per no confondre              

a les famílies. 

 

2. Proposta d’incloure activitat al migdia d’idiomes lúdic: la junta de l’AMPA vol introduir             

idiomes (amb un format lúdic) a la graella de migdia. Per això presenta una proposta a                

EMAC per valorar si seria factible combinar aquesta nova activitat amb les activitats de              

música. S’aprova, per tant es presentarà a direcció de l’escola per la seva aprovació. 

3. Activitat de Combos: nova activitat pel curs vinent. Es tracta d’agrupacions musicals de             

qualsevol instrument. Es farà divendres migdia. Es seguirà l’ordre d’inscripció. 



4. Es revisa la documentació per fer la inscripció del curs vinent. Es detecten alguns errors.               

Pendent que EMAC envii el nou contracte i les clàusules de matricula segons revisió              

realitzada avui.  

5. Dates de matricula: tots els alumnes (excepte P3) es matricularan entre el 8 de juny i el                 

18 de juny seguint l’ordre de preinscripció. Es necessari indicar la resta d’activitats de              

migdia, per poder quadrar els horaris. 

6. Aula de música: per tal de millorar la zona on es guarden els instruments a l’aula de                 

música, es proposa posar uns armaris amb portes i amb separadors per organitzar             

correctament les carpetes. 

 

Es dóna per acabada la reunió a les 23:00 hores. 

   
 


