Benvolgudes famílies,
Us faig arribar la informació referent a la R0DA D’ISNTRUEMNTS que
tindrà lloc del 27 de març al 7 d’abril i del 18 d’abril al 21
d’abril (ambdós inclosos). Aquesta RODA té la finalitat d’apropar els
instruments als nens i nenes perquè els puguin provar, alhora que
coneixen els professors especialistes de cada instrument, per tal que
després puguin triar amb una mica més d’informació al respecte.
En aquest correu hi teniu un document que és el calendari de totes
les sessions que farem. El que heu de fer és:
Parlar amb el vostre fill/a per decidir si vol provar un, dos, o com a
màxim tres dels instruments que hi ha a la graella. Un cop decidit
això m’hauríeu de respondre aquest mail dient-me què heu triat. ÉS
MOLT IMORTANT QUE EM POSEU EL NOM DEL VOSTRE FILL/A. La
sessió concreta (dia i hora) no cal que la poseu, a no ser que n’hi
hagi una que us vagi realment malament, en aquest cas em podeu
fer un comentari al respecte. Per exemple:
MARTÍ MARTÍNEZ MARTÍNEZ
FAGOT
TUBA
VIOLA (comentari: hauria de ser el dia 1, ja que el 8 ens és
impossible)

Teniu fins el dia 15 de març per respondre aquest mail. Passat
aquest dia, no us podem garantir que tinguem plaça en la roda que
desitgeu.

......segueix

Coses a tenir en compte:
•

Els pares i mares podreu ser presents a la roda si el professor
us convida a entrar, ja que en alguns casos l’espai no permet
ser tantes persones dins l’aula.

•

Si l’hora de roda coincideix amb l’estona de classe de
llenguatge heu d’anar a recollir el vostre fill/a a l’aula de
llenguatge i portar-lo a roda. Després, si és el cas, l’heu de
tornar a portar a llenguatge. En tots els casos s’ha
d’acompanyar el nen/nena fins l’aula i recollir-lo.
(Necessitem la vostra ajuda perquè tot rutlli correctament).

•

Totes les rodes son de 30 minuts i d’un màxim de 4 nens per
sessió, però hi ha excepcions:
-La roda de piano és de 15 minuts i 4 nens per sessió.
-Les rodes de percussió i trombó son una sola sessió i admeten
més nens i nenes.
-L’Oboè, la Trompeta i la Trompa no faran roda. Passaran els
professors per les classes d’instrument a presentar-se. Si algú
hi està interessat especialment a provar-los, que es posi en
contacte amb mi.

•

Si teniu algun dubte us podeu adreçar al vostre professor de
llenguatge o a mi mateixa.

•

No és obligatori fer roda, és a dir que si algú ja té molt clar el
que vol fer, no cal que s’apunti, però tingueu en compte el que
vàrem dir a la reunió: És important que tots plegats ens
apropem als instruments que ens son més desconeguts per tal
que puguem triar amb una mica més d’informació, a banda
d’idees preconcebudes.

Moltes gràcies per la vostra collaboració.
Atentament,
Anna Òrrit (Cap d’estudis)
Manresa, 7 de MARÇ de 2017

