
 

PROPOSTA ACTIVITATS 2020/21 

Totes les activitats estaran fetes dins dels protocols establerts per les autoritats competents 

en el moment de la seva realització i seran ells els que determinin la suspensió o realització 

de les mateixes 

ACTIVITATS DE COL.LABORACIÓ 

1. 10 Setembre al vespre. Participació dels alumnes a l’acte institucional a l’Ajuntament. 

2. Setmana del 16 al 22 de Novembre (Sta. Cecília). Es proposarà la participació dels 

nostres alumnes als seus centres escolar en audicions individuals d’instrument.  Cada 

centre serà l’encarregat i responsable de l’activitat. 

3. Nadal participació pastorets. 

4. 21 de març. Dia de la poesia. 

5. 12 d’abril. Participació a les Caramelles 

6. 8 i 9 Maig. Participació a la fira 

7. 1 al 5 de Juny. Concerts amb els grups Residències, Casals, Biblioteca, Hospital... 

ACTIVITATS ESCOLARS 

1. Setmana del 16 al 22 de Novembre (Sta. Cecília). Audicions dels alumnes que van fer 

el pas de grau del seu instrument el curs passat i alumnes que han marxat a estudiar 

fora. Es faran a la sala d’actes de l’Escola, repartit en tres dies a les 20h. 

2. 15 al 21 Desembre. Audicions de Nadal 

3. 9, 15 i 17 Desembre. Concerts de Nadal 

4. Segon quadrimestre.  . Organitzarem dos sortides una de grans i un altra de petits. La 

de grans serà al Palau de la Música, Liceu o Auditori de Barcelona i la de petits a 

l’auditori de Lleida Enric Granados. A determinar. La realització de les mateixes estarà 

supeditada a l’evolució de la pandèmia.  

5. Trobada de pianistes. Data i lloc a determinar. 

6. Trobada de guitarres a Ainsa. Data a determinar 

7. 19, 20 i 21 de Març. Convivències musicals 

8. 22 al 26 de Març. Setmana Musical 

9. 25 i 26 de Maig i 17 de Juny. Concerts de fi de curs. 

10. 16 al 22 de Juny. Audicions de fi de curs i fi de nivell... 

  


