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Benvolgudes famílies, 
 
 
La setmana del 27 al 31 de març s’estan fent els assajos i les funcions 
de la Cantata La Cúpula amb la participació de: 
 

 Alumnat de 1r i 2n ESO 

 Alumnes de les optatives de Música i Visual i Plàstica de 4t d’ESO 
 
Per aquest motiu es produiran algunes modificacions en l’horari i els 
llocs habituals de classe durant els dies 29,30 i 31.  
 
Us adjuntem l’horari (hi ha dies que l’alumnat ha d’arribar o tornar a casa 
des del CECUCA). 
 
L’alumnat de Cànoves que fa servir transport escolar interurbà serà 
acompanyat per professorat fins al CECUCA (o fins a l’institut en el cas 
de tornada).  
 
Recordeu que, si no ho heu fet, podeu passar per consergeria a recollir 
les dues entrades destinades a les famílies dels participants. 
 
 
Cordialment 
 
 
 
 
 
 
La Direcció 
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HORARIS 
 

DIMECRES, 29 
MATÍ 

4t ESO 
(optativa 
Música) 

Han de venir a l’institut i baixaran al CECUCA 
acompanyats per professorat. Aproximadament a 
les 14.30 podran marxar a casa des del CECUCA.  

DIJOUS, 30 
MATÍ 

4t ESO 
(optativa 
Música) 

Van directament al CECUCA  a les 8 del matí i 
marxen cap a les 14.30 aproximadament cap a 
casa directament 

1r i 2n 
ESO 

Surten del centre a quarts d’11 i van al CECUCA 
amb el professorat acompanyant. Marxaran 

directament a casa a les 14.30 aproximadament * 

DIJOUS, 30 
TARDA 

1r A /1r B 
2n A/2n B  
4t ESO 
(Música) 

Han de ser al CECUCA a les 18.30. La cantata 
comença a les 19 hores. 

DIVENDRES, 
31 

MATÍ 

1r C  
1r D  
2n C  
2n D 

Van directament al CECUCA a les 8.30 (llevat 
dels de transport escolar que baixaran 
acompanyats per professorat). Una vegada 
acabada l’actuació, tornaran al centre amb el 
professorat. 

1r A  
1r B  
2n A  
2n B 

Surten de l’institut a les 10.30 i aniran al 
CECUCA. Una vegada acabada l’actuació podran 

marxar a casa directament des del CECUCA.*  

4t ESO 
(optativa 
Música) 

Van directament al CECUCA a les 8.30 i podran 
tornar a casa directament una vegada acabada 
l’actuació 

DIVENDRES 
31, 

TARDA 

1r C /1r D 
2nC/2n D  
4t ESO 
(Música) 

Han de ser al CECUCA a les 18.30. La cantata 
comença a les 19 hores. 

 

* L’alumnat que fa ús del transport escolar interurbà tornarà a l’institut 

acompanyat per professorat. 
 


