
 

 

 

 

   COL·LEGI COR DE MARIA 

Centre Concertat per la Generalitat 

           C/ La Jonquera, 48    

   17600   FIGUERES – Girona - 

 
Figueres, 15 d’abril de 2010  Curs 09/10 –24- 
 
Benvolgudes famílies, 
 
Com segurament els/les  vostres fills/es us hauran explicat, aquest curs 
tornem a participar a CANTÀNIA, una activitat que organitza  L’Auditori de 
Barcelona adreçada als/a les alumnes de Cicle Superior.  
Aquesta activitat consisteix en preparar des de l’escola les cançons que formen 
part d’una CANTATA i es conclueix en el concert que tindrà lloc el dissabte 
22 de maig a la tarda, al Teatre Jardí, amb la participació de 200 nens i 
nenes de Figueres. (En total, a tot Catalunya, més de 20.000 nens i nenes 
participen en aquest projecte).  
Aquesta activitat té diferents fases d’actuació: la formació del professorat, el 
treball amb els/les alumnes a l’aula i el concert final, amb la presència dels 
cantaires (alumnes) i un director i músics professionals.  
Des del nostre Centre estem, ja des d’inici del segon trimestre, treballant en 
aquest Projecte i per això és important que tots/es els/les alumnes 
assisteixin al concert final. 
Tot aquest procés i les activitats que es plantegen fan que aquesta sigui una 
experiència musical única per als vostres fills. 
 
A partir de la setmana vinent podreu començar a comprar les 
entrades pel concert que seran venudes a l’escola. De seguida que 
l’Ajuntament ens les faci arribar us tornarem a informar.  
 
RECORDEU!! 
 
ACTIVITAT: Cantània. La balada del Retorn 
DATA: Dissabte, 22 de maig a la tarda, al Teatre Jardí (més endavant 
concretarem l’hora) 
VESTUARI (pel dia del concert): 

� una samarreta negra de màniga curta sense dibuixos 
� una samarreta d’un sol color de màniga curta i sense dibuixos a triar: 

vermella, groga, blava o verda. 
� pantalons foscos o texans 
� sabates fosques 

 
MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL�LABORACIÓ. 
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