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Nadal, nadal! 
Arriben les festes més musicals de l’any 

 

1 
 

Comença el Nadal amb els nostres concerts! 

Ja arriba Nadal, i ho volem celebrar amb molta música, amb nadales que ens desitgen el 
millor per a aquestes Festes. 

Es celebraran tres concerts els dies 20, 21 i 22 a les 18,30h a l’Església del Convent. En 
aquests concerts podreu escoltar totes les agrupacions de l’Escola, des dels alumnes més 
petits fins als adults. No hi faltaran els combos, el cor, l’orquestra, els grups de cambra, i 
totes les agrupacions col·lectives que assagen regularment durant el curs. 

Tenim molt bon record de com van transcórrer els concerts del curs passat, per això vos 
demanem que ocupeu en tot moment el vostre seient durant el concert, i mantingueu el 
silenci, en respecte als alumnes que actuen i a la resta de públic.  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Recordau que la setmana del 19 al 22 de desembre no hi ha 
classes. Aquesta setmana es faran exàmens, assaigs i 
concerts. 

    AGENDA DE CONCERTS 

• Divendres dia 16 a les 19h, actuació del grup de cant coral a l’Associació del Port de Pollença. 

• Dimarts dia 20, a les 18,30h, concert d’alumnes a l’església del Convent. Alumnes de saxòfon, 

clarinet, trompeta,  flauta i combos. 

• Dimecres dia 21, a les 18,30h, concert d’alumnes a l’església del Convent. Alumnes de 

sensibilització, dansa, violí, flabiol i xeremia, guitarra i piano 

• Dijous dia 22, a les 18,30h, concert d’alumnes a l’església del Convent. Alumnes de guitarra, 

percussió, coral, cant i orquestra. 
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Informes d’avaluació 

Els informes d’avaluació es repartiran del 12 al 22 de desembre  per a tots els alumnes. 

Haureu de retornar el resguard firmat conforme heu rebut l’informe després de vacances. 

Calendari d’exàmens pels alumnes 
d’Ensenyament Reglat 

El calendari d’exàmens dels alumnes de Grau Elemental i de PREP  és: 

• Divendres 16, a les 18,00h: Exàmens de Grau Elemental i PREP especialitat de percussió a 
l’Escola. 

• Dilluns 19, a les 15,30h: Exàmens dels alumnes de Grau elemental i PREP de Piano i piano 
complementari a l’Escola. 

• Dilluns 19, a les 18,30h: Exàmens dels alumnes de Grau elemental de l’especialitat de violí. 

• Dimarts 20, a les 15h:  Exàmens dels alumnes de PREP de violí a l’Escola. 

• Dimarts 20 a les 15 h Exàmens dels alumnes de Grau Elemental i  PREP de guitarra a l’Escola 

 

Participació  a la Fira 

Els alumnes més veterans de combo   i alumnes de percussió van amenitzar el dissabte dematí de la 
fira. L’agrupació   formada pels alumnes Joana Vanrell, Angel Flete, Mateu J.Vanrell , Pedro Siquier, 
Adrià Solivellas i Joan Cerdà     van actuar   a la Plaça Major realitzant un repertori de temes diversos 
de grups com Rebeldes, Fito Cabrales i Fitipaldis, Van Morrinson etc... Mentre que els alumnes de 
percussió van interpretar un repertori de diversos temes  amb  Marimba com a solistes o bé a duet 
amb el seu professor. Tots gaudírem de la seva fantàstica actuació. Enhorabona! 
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Setmana de Santa Cecília 

 

Enguany es va poder  celebrar amb normalitat  la Setmana 
de Santa Cecília. El dilluns dia 21 de novembre  els més 
petits de l’escola van realitzar un taller de confecció 
d’instruments per tal de poder-los fer sonar al passa 
carrers. El mateix dilluns a les 19,30 a l’església del 
Convent els alumnes de piano, clarinet, percussió i 
guitarra varen realitzar un concert com a solistes i 
alguns a duet. El dimarts 22 també es realitzà un altra 
concert al mateix lloc i a la mateixa hora,  va ser el torn  

dels alumnes de piano i agrupacions de cambra formades per 
guitarra i veu, tercets de guitarra i grup de flautes. I per acabar el 
dimecres 23 els alumnes més petits amenitzats pels alumnes de flabiol i 
xeremia  van realitzar un passa carrers des de l’Escola fins a la Plaça Major on cantaren i ballaren per 
després acabar amb un berenar a l’Escola. 
 

 

 

Donació d’un piano per a l’aula d’estudi. 

 
La família Benavides ha donat a l’Escola de Música un piano vertical. Aquest està ubicat a la nova aula 
d’estudi. Recordeu que tots els alumnes que vulguin poden venir a estudiar a la nova aula que 

disposem, només cal fer la reserva a la secretaria. L’aula 
està disponible de 15,30 a 19,30h. Moltes gràcies família 
Benavides!  
 

  

Vacances de Nadal: 
Del 23 de desembre al 8 

de gener. Ambdós 
inclosos 


