
            COL·LEGI COR DE MARIA

           Centre Concertat per la Generalitat

Figueres, 19 de juny de 2013 Curs 12/13 -45-
Benvolgudes famílies,

S’acosta el dia de l’estrena i per això us fem arribar les següents  indicacions 
que són bàsiques pel bon funcionament de l’activitat. Donat que som molts 
alumnes  implicats,  us  demanem  que  les  llegiu  atentament  i   les  seguiu 
acuradament.

Gràcies per la vostra col·laboració!

1. El dia 25 de juny al matí farem l’assaig general al  Teatre Jardí. Cal que 
porteu els vostres fills/es directament  al  teatre  (sense disfressa), a les 
10h.  i  els  vingueu  a  recollir  a  les  13h.  L’entrada  serà  per  la  porta  del 
darrere  del  teatre,  als  Jardins  Puig-Pujades.  Cal  que  tots  vinguin  ben 
esmorzats de casa!

2. A  la  tarda,  convoquem  a  tots  els  alumnes   a  les  18,15h.  (MOLT 
PUNTUALS!!!!) per la mateixa entrada que al matí.

3. A les hores d’arribada i recollida, cada curs tindrà reservada una zona als 
jardins, indicada amb un cartell per classe. Allà  us esperaran les mestres i 
hi haureu de deixar i venir a recollir els vostres fills. A la recollida és molt 
important que us espereu a l’espai reservat per cada curs per evitar 
aglomeracions  i  perquè  puguem  lliurar-vos  els  vostres  fills  amb 
ordre. 

4. Quant al vestuari, recordeu que tots els/les alumnes de tots els cursos han 
de portar la base negra (samarreta, leggins i mitjons). Us demanem que 
portin unes sabates que siguin fàcils de treure i posar.
Cal que marqueu els vestits amb el nom del nen/a i que cosiu els cinturons 
al vestit per la part de darrere perquè no es perdin.
A més, de cara al vestuari, heu de tenir present:

• Educació Infantil (P3, P4 i P5) i Cicle Inicial (1er i 2on):   han de 
venir vestits de casa.

• Cicle Mitjà (3er i 4art) i Cicle Superior (5è i 6è):   se us indicarà 
mitjançant l’agenda del vostre fill/a, com ha de venir des de casa. 
Donat que hi ha alumnes que porten més d’una disfressa o que no 
es poden posar la disfressa des del  començament,  us demanem 
que la portin penjada en un penjador i hi poseu el nom tant a la 
disfressa com al penjador.

Us  recordem  la  importància  que  els  vostres  fills  i  filles  assisteixin  a  la 
representació i us donem les gràcies perquè sense la vostra col·laboració, aquest 
projecte no hagués estat possible.

El Claustre de mestres


