
ESCOLA ELISA BADIA 
 

Benvolguts pares i mares de 3r i 4t, 

Dins del cicle d’Audicions que l’Escola i l’Àrea de Música programem cada any, amb motiu 

de fer més pròxima la vivència de la música i per tant, més enriquidora amb els concerts 

en directe, aquest any hem accedit –i sempre valorem la sort que tenim perquè ja sabeu 

que és molt difícil- als concerts que anualment oferta el Palau de la Música i l’Auditori de 

Barcelona. 
 

L’audició a la que hem accedit és “Kantikipugui” i “Band-re-vent-tant” unes obres de gran 

qualitat i que recomanem que cap nen es perdi, a més de l’ocasió de poder anar als millors 

teatres del nostre país. 
 

A més, com cada any, també farem l’audició conjuntament amb l’Escola de Música del poble, 

adaptada al currículum de cada nivell i que està dins de la programació del curs. 

Per una altra banda també hem afegit les obres de teatre que cada any es fan d’anglès per 

facilitar els pagaments. 
 

Des de l’Àrea de Música us informem que les condicions de reserva d’aquest teatre ens 

indiquen que s’ha de fer el pagament abans del dia 7 d’Octubre per assegurar les places. 

Així que hem pensat que per facilitar el pagament i no haver de fer ingressos molt seguits 

podeu ingressar-ho tot junt en el compte de l’escola al BBVA (també podeu fer una 

transferència). 

ES19 0182-9312-26-0201537698 

abans del dia 7 d’Octubre i lliurar a la tutora del vostre fill/a.  

 

És important fer-ho així; més endavant no hi haurà reserva de places 

- Audició “Band-re-vent-tant” (Auditori de Barcelona) 10/11/2016 

- Teatre d’anglès de 4t: “Tarzan” (Auditori de Barberà) 16/11/2016 

- Audició “Per un instant” (TMC de Barberà) 18/01/2017 

- Teatre d’anglès de 3r: “Snow White” (Auditori de Barberà) 16/02/2017 

- Audició “Kantikipugui” (Palau de la Música) 3/04/2017 

 

TOTAL A INGRESSAR AL COMPTE del BBVA: 45 € 
 

Us informem que totes les audicions i obres de teatre seran treballades a classe tant els 

aspectes musicals, expressions angleses i les creatives. 

Esperem que tots puguem gaudir d’aquesta oportunitat! 

 

                                                              Equip de mestres Cicle Mig i mestres de música i anglès 

 

 

 

En .......................................................................................... mare/pare del nen/nena 

.................................................................................. autoritza al seu fill/a a anar a les audicions 

programades per a l’àrea de Música durant el curs 2016/17. 

 
Signatura 

 

DNI: 


