
 

Esteu a punt d’assistir a la Primera Gala que les i els alumnes de quart han preparat 
per recaptar diners per al seu viatge de final de l’ESO, a Itàlia. Han estat unes 
quantes setmanes de treball perquè aquesta tarda passeu una bona estona. 
 
El que veureu avui és una mostra de les coses que saben fer millor: ballar, cantar, 
recitar, un muntatge audiovisual, actuar…, però el més important és que ho han fet 
amb moltes ganes, il·lusió i tot el rigor possible, sabent que és per a una bona causa. 
 
Volem donar les gràcies a tothom qui s'hi ha compromès. I no només als que surten 
a l’escenari, sinó també a tots els que hi ha darrere, fent possible que tot llueixi una 
mica més. 
 
Esperem i desitgem que l’amor i l’alegria amb què hem fet aquesta Gala se us 
encomani, igual que se’ns ha encomanat a nosaltres cada jornada que els hem 
acompanyat, perquè la tarda d’avui sigui una festa. 
 
Gràcies nois i noies per aquest viatge que ens heu deixat fer al vostre costat. 
 
Elisabeth i Neus 

****** 
Programa: 
 
Presentadora: Alba G. 
 

✓ Ball Hip-Hop: Ana i Angie 
✓ Poemes de Bécquer: Sergi amb l’acompanyament d’Ona O. al piano 
✓ La pèrdua: Lia, Eva, Berta i Ona T. 
✓ Ball Hip-Hop / Dance Hall: Lia i Alba 
✓ Titanium: Iris i Ona O. amb l’acompanyament del Xavi al piano 
✓ Jingle Bells Rock: Nico, David, Gabri i Biel J. 
✓ Curtmetratge: Joan G., David, Esteve, Biel B., Arnau, Marc Ardid, Joan J. 
✓ Performance: Berta, Carol, Lia, Eva, Salomé, Joan J i Ona T. 

 
Ajudant de direcció: Miquel 
Regidors: Selene i Marc Alcaraz 
Tècnica de llums/so: Júlia, Raül i Carlos E. 
Making of / vídeo: Sergio 
Paradeta samarretes: Àlex i Marc M. 
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Tècnica de llums/so: Júlia, Raül i Carlos E. 
Making of / vídeo: Sergio 
Paradeta samarretes: Àlex i Marc M. 


