
CIRCULAR INFORMATIVA 
CONCERT DE SANT JORDI  
 

Benvolguts pares, mares, tutors i tutores 
Enguany, celebrarem el concert de Sant Jordi a la Sala Pal·ladius el divendres 22 
d’abril de 2016 a les 15:00 hores. 
Serà el concert on els alumnes podran mostrar el treball que han realitzat durant l’any. 
Per preparar aquest concert farem un assaig general el dimecres 21 d’abril pel matí. Els 
pares, mares, tutors i tutores esteu convidats a assistir al concert. 
 
Horaris 
Dijous 21 d’abril de 2016 (Assaig general) 

9 hores  
Educació infantil Cal portar els nens i nenes a la plaça de la Llum (davant Sala Pal·ladius).  
Els  que tinguin germans en cursos d’educació primària poden deixar primer el germà a 
l’escola i després portar l’alumne d’educació infantil la Sala Pal·ladius. 
Els alumnes d’acollida les mestres se’ls emportaran des de l’escola cap a la Sala Pal·ladius 
a les 8:50 hores. 
12:30 hores   
Educació infantil (p3, p4 i p5) recollida dels alumnes a l’escola.  
Educació primària (1r a 6è) recollida dels alumnes a la Sala Pal·ladius.  
Els que tinguin germans en cursos inferiors primer recullen als alumnes d’educació infantil i 
després van a buscar als d’educació primària. Recordem que els alumnes de cicle mitjà i 
cicle superior no s’entreguen als pares, si algú ho necessita que informi a la mestra que 
retingui el seu fill per recollir-lo.  
Els alumnes del servei de menjador els portaran els mestres a l’escola. 
Divendres 22 d’abril de 2016 (tarda) 

15:00 hores. Entrada dels alumnes. A la plaça de la Llum (davant Sala Pal·ladius)  
15:15 hores. Entrada pares per la porta principal.  
15:30 hores. Inici de CONCERT DE SANT JORDI.  
 Vestuari 
 Els alumnes d’educació infantil veure full annex. 
 Els alumnes de primària han de portar camisa o polo blanc i pantaló fosc. (com el concert de Nadal). 
 Els alumnes de 6è camisa negra i pantaló fosc 
 Els alumnes que fan ús del servei de menjador  han de portar la camisa o el polo dins la motxilla per 

 poder-la canviar al migdia. 

16:30 hores. Recollida dels alumnes d’Educació Infantil i Primària a la Sala Pal·ladius 

Recomanacions pel concert de Sant Jordi  
 

L’aforament de la sala és limitat a 700 persones. I està limitat pel so de l’espectacle i per 
poder gaudir amb comoditat l’acte. La qual cosa suposa que aproximadament hi ha 
capacitat pels alumnes i dos membres de cada família.  
Per decisió del Consell Escolar de l’escola es farà entrega a cada família de dues entrades 
per poder accedir a la Sala. S’entregarà al germà més petit del centre el dia 19 ó 
20.04.2016. 
Per tal de disposar d’un ambient adequat durant la celebració de l’acte i per respecte als 
qui actuen us demanem, que una vegada començada l’activitat, no s’entri ni surti de la sala 
i es guardi silenci. 
Moltes gràcies per la vostra col·laboració. 

 
La Direcció. 
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