
 

 

         Miami Platja, 4 d’octubre de 2018 

Benvolgudes famílies de 3r ESO, 

Us informem que l’Institut de Miami hem previst realitzar una sortida a Castalla             

(Alacant), per a participar un any més en la Trobada de “Com sona l’ESO”, que               

aquest any arriba a la seva XX edició. Els dies de la Trobada seran des del                

dimecres 8 de maig fins al dissabte 11 de maig.  

El preu total de la sortida serà aproximadament de 140 euros + el preu de               

l’autobús a part (com cada any, intentarem compartir-lo amb altres centres per            

abaratir costos). Per tal de poder fer la reserva, els interessats hauran de             

realitzar una paga i senyal de 70 euros. La data límit per fer el pagament i                

entregar l’autorització a l’Anabel (professora de música) és el dijous 8 de            

novembre (si no es realitza el pagament abans d’aquesta data, l’alumne no            

podrà venir a la sortida). 

OBSERVACIONS IMPORTANTS: 

És important fer el pagament al més aviat possible, ja que tan sols             

comptem amb 25 places, que seran per a les primeres 25 persones que             

realitzin el pagament. 

Si el nombre total de participants inscrits a la trobada supera la quantitat             

màxima de gent que el projecte pot assumir, es demanarà a cada centre             

que redueixi, en una quantitat proporcional, el nombre d’alumnes         

participants. Els criteris a seguir seran les qualificacions obtingudes a          

l’assignatura de música i l’actitud de l’alumne en aquesta matèria. 

Tot l’alumnat participant a la Trobada haurà de memoritzar tot el dossier            

de cançons i les coreografies corresponents; en cas contrari no podrà           

assistir a la Trobada. 

 



 

 

És obligatori tenir DNI al dia per a les dates de la sortida. 

Tots els alumnes assistents a la Trobada hauran de signar un document            

de drets d’imatge. 

Cada alumne que participi a la Trobada tindrà dues samarretes (incloses           

en el preu de la trobada); a més a més podrà vendre de manera              

voluntària samarretes, clauers o motxilles. Cada alumne obtindrà els         

beneficis de les ventes que realitzi, per reduir el preu total de la sortida. 

Atentament, 

 

 

Anabel Garrido 

Professora de música 


