
 
Benvolgudes famílies, 

Enguany celebrarem el Festival de Juny, el divendres 21 de juny a les 11 

hores a la Sala Pepita Casanellas, que està ubicat en les oficines de 

l’Ajuntament al passeig de la Zona Franca núm. 185-219, És per això que us 

demanem la vostra col·laboració per a que tot surti molt bé. Us volem 

transmetre les següents recomanacions: 

• Entrada a la sala: s’efectuarà a les 11 h en punt, i esperareu a fora, 

on hi haurà una mestra que us indicarà el moment d’entrar. 

• Quan entreu feu-ho sense presses, hi ha lloc per a tothom, i no 

mogueu les cadires del seu lloc. 

• No es pot entrar amb animals de companyia. 

• No es pot entrar amb menjar ni beure. 

• Es tracta d’un concert realitzat pels vostres fills i per tant hem de 

ser respectuosos en tot moment. 

Desitgem que us agradi molt. Gràcies per la vostra col·laboració. 
 

VESTIMENTA DELS ALUMNES 

El dia 21 tots els alumnes han de vindre vestits de casa amb el color 

que li correspon: 

P3 de blanc dalt i negre baix. 

P4 i P5 de blanc dalt i fosc baix. 

1r de blanc dalt i texans baix.  

2n de groc i/o verd dalt i texans baix. 

3r Blau clar i/o rosa dalt i texans baix. 

4t Blanc dalt i fosc baix. 

5è de vermell dalt i negre baix. 

6è de negre i/o blanc, dalt i baix. 
 

 
 

 
Escola Enric Granados 

 

Festival de juny 

Divendres 21 de juny 

A les 11 hores. 

Sala Pepita Casanellas 
(Passeig de la Zona Franca núm. 185-219) 

 
 



 
Amb les mans obertes 

El curs s’ha acabat, tot queda tancat, 
no hi haurà ningú, no  podré estar amb tú 

però et recordaré. 
Ara que hi som tots, és un bon moment, 

per dir-nos adéu, desitjar-nos sort, 
fins el curs que ve. 

I els de sisè, obren nous camins, 
haurem d’esperar, 

fins tornar-los a trobar. 
Sou molt especials, 
tots ben diferents, 

I a l’Enric Granados amb les mans obertes 
us esperarem. 

La vostra promoció, ens ha tocat el cor, 
la vostra convivència és un bon exemple 

i ens ha fet més forts. 
I us diem adéu i aixequem la veu, 

per dir-vos ben fort, 
que us donem el nostre cor. 

Sou molt especials, 
tots ben diferents, 

i a l’Enric Granados amb les mans obertes 
us esperarem. 

 

Tot el personal de l’escola Enric 

Granados us desitja un bon estiu. 

Programa del concert 

 

1 P3 “Gotitas de amor”, de Jesse i Joy. 

   

2 P4-P5 “La dansa dels amics”, de  Guida Sellarés. 

   

3 3r “Better when I’m dancing”, de Meghan Trainor. 

   

4 1r “Think (Freedom)”, d’Aretha Franklin. 

   

5 4t “Seguiremos”, de Macaco. 

   

6 5è 5è “Mix 5è”, de Rosalia i Justice. 

   

7 2n 2n “Gopher Mambo”, de Yma Sumac.   

   

8 6è 6è “Mix 6è”, de Kali i Dandee, Rosalia i J. 

Balvin, i BTS. 
 

 
 


