Cabrils, 15 de març de 2019
Benvolgudes famílies,
Com ja sabeu, els vostres fills/es participen a l’activitat organitzada per l’Auditori de Barcelona, Cantània.
Enguany, faran el concert el dia 31 de maig a les 16:30h de la tarda. La cantata d’aquest any es titula
A de Brossa.
Els nens i les nenes del Mas Maria que fan ús del menjador, aquell dia, dinaran al primer torn. Els
nens i nenes que vagin a casa hauran de ser a l’escola a les 13.50h, per poder marxar tots a les
14h amb l’autocar cap a Barcelona per fer l’assaig general. La tornada serà també amb autocar i
arribarem davant de l’escola cap a les 18:15h.
Els alumnes de 5è, aquell dia, han de venir vestits amb una samarreta llisa (sense dibuixos ni lletres)
de màniga curta, vermella, i pantalons o faldilla foscos i sabates o bambes fosques.
A partir d’avui, podeu fer el pagament de dues entrades com a màxim, al compte de l’escola indicant
el nom del nen/a i el concepte ‘entrades cantània’. El preu de cada entrada és de 8.50€. Teniu temps per
fer el pagament fins el dia 29 de març inclòs.

Els ingressos s’han de realitzar en el caixer automàtic de qualsevol oficina de CaixaBank (“La Caixa”)
introduint el codi 0633648 o per transferència al número de compte:
ES48 2100 1370 1902 0025 4682
Cal introduir el nom de l’alumne com a ordenant i el curs (no el nom de la persona que fa l’ingrés).

Aquestes entrades són entrades reservades exclusivament per a les famílies de l’escola amb
visibilitat excel·lent per veure els vostres fills o filles, que ens proporciona l’organització de l’Auditori. A
partir del dia 7 de maig del 2019, es posaran a la venta a les taquilles de l’Auditori més entrades per les
famílies que en vulguin més i es podran adquirir com en un concert ordinari, a les taquilles o per Internet
al web de l’Auditori. Si adquiriu entrades per aquest segon mètode, us informem que l’escola Mas Maria,
el dia del concert, estarà ubicada davant de tot de l’escenari, a la part dreta del mateix (mirant cap al
mateix escenari).
Finalment, només desitjar-vos que gaudiu tant de l’activitat com nosaltres.
Moltes gràcies per la vostra atenció i col·laboració.
L’Equip de mestres de l’escola.

