
Benvolgudes famílies: 

Us fem arribar un petit resum de la reunió de pares de començament de curs que vam 

tenir el dimecres, 4 de setembre. 

Aquest curs disposem de dos aules noves situades al Casal,  que l’Ajuntament ens ha 

condicionat . Així doncs, part de les classes passaran allí. Us hem enviat un correu amb 

les diferents aules  on els alumnes tindran les seves assignatures. Si teniu algun dubte 

al respecte, poseu-vos en contacte amb nosaltres perquè ja sabeu que el proper 

dijous,  dia 12 de setembre  comencen les classes, excepte els Petits músics que 

començaran al mes d’octubre. 

Un altra novetat, que ja us vam explicar a les tutories del juny, són les agrupacions que 

tindrem aquest curs. No seran d’un sol instrument, sinó que farem combos, amb 

instruments variats, que creiem que resultaran més atractius pels alumnes. 

El Cèsar Latorre ens va  fer  una petita explicació de la nova pàgina web de l’escola que 

poc a poc volem anar introduint. La finalitat d’aquest pàgina web és que totes les 

comunicacions és realitzin a través d’ella ja que arriben de manera automàtica al 

correu personal que ens heu facilitat. Si voleu, i encara no ho heu fet, podeu entrar i 

començar a mirar. Allí també trobareu informació sobre l’escola. La direcció 

és  rossellomusica.com  

A la reunió es va informar de que aquest curs l’escola ha arribat al seu 15è aniversari. 

Al llarg del curs tindrem diferents activitats que formaran part d’aquesta celebració i el 

concert de fi de curs serà l’acte de cloenda. 

Us adjuntem el calendari de dies festius que ja sabeu que és el mateix que el calendari 

de l’escola la Rosella. El calendari d’activitats que farem us anirà arribant durant el 

curs. 

Inici de classes: 12 de setembre. 

Festa local: 11 d’octubre. 

Dies lliure disposició: 4 de novembre, 21 i 24 de febrer, 30 d’abril. 

Nadal: del 21 de desembre al 7 de gener. 

Setmana Santa: del 6 al 13 d’abril. 

Fi de curs: 19 de juny.    

Per qualsevol dubte, estem en contacte. 

 

http://rossellomusica.com/

