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Benvolgudes famílies,
L’activitat de dansa té un final de trimestre ple d’activitats que tot seguit explicarem:
FESTIVAL DE FI DE CURS
El festival es durà a terme durant dos dies. D’aquesta manera els alumnes podran sortir dues
vegades a l’escenari, la qual cosa afavoreix el seu desenvolupament artístic. L’organització del
festival serà de la següent manera:
1. L’assaig general serà divendres 31 de maig a la tarda; tot l’alumnat anirà amb autocar fins
al teatre de la Laboral, que sortirà del Raval de Robuster. Els alumnes d’Infantil i Primària
es prepararan al passatge Sant Josep dins l’escola. Només hauran de portar la roba
d’assaig.
 Alumnes 6è EP (Jazz), 1r, 2n, 3r i 4t ESO i BAT.Sortida de l’autocar a les 15.30 h,
arribada a Reus a les 18.30h aprox.
 Alumnes de P3, P4, P5, 1r i 2n de Primària(1ra 3r de clàssic).Sortida de l’autocar a les
17.00 h, arribada aproximada a Reus a les 20.00 h.
 Alumnes desde 3r a 6è de Primària. Sortida de l’autocar a les 18.30 h, arribada
aproximada a Reus a les 21.00 h.
2. El Festival de fi de curs es dividirà de la següent manera,i té una durada aproximada de 3
hores.
TOTS ELS ALUMNES HAURAN DE SER-HI ABANS DE LES 17.30h PER FER LES FOTOGRAFIES
DE GRUP
 Dissabte 1 de juny, a les 18.00h
 Diumenge 2 de juny,a les 18.00h
Els pares o acompanyants no podran accedir pel carrer del costat del Teatre laboral. Cada professora anirà
amb un cartell i cada alumne haurà d’anar amb el seu grup.

3. VENDA D’ENTRADES 2019- PREU ENTRADA 7€
Per poder adquirir les entrades del Festival, s'haurà d'accedir a la pàgina de l'AMPA
(www.ampasantjosep.org) diumenge 19 a les 10h i agafar número d'ordre. Dissabte 25 es
vendran les entrades a l’escola presencialment, de la següent manera:
Horari aproximat DISSABTE 25
9.00 A 9.30
Números d’ordre de l’1 al 25
9.30 a 10.00
Números del 26 al 50
10.00 a 10.30
Números del 51 al 75
10.30 a 11.00
Números del 75 al final

 Per comprar les entrades dissabte 25, s’haurà de tenir una targeta acreditativa que
l’AMPA donarà a cada alumne anteriorment.
 Cada targeta d’alumne haurà d’anar acompanyada d’un número d’ordre
independentment de la persona que reculli les entrades. És a dir, una mateixa persona
podrà recollir diferents entrades de diferents famílies però respectant els torns assignats a
la pàgina web.
 Si a una persona se li salta el torn el dia de venda d'entrades, si només han passat dos
números davant seu, podrà passar al davant. Si ha perdut més torns,
s'haurà de posar al final de la cua.
 També es vendran entrades dilluns 26 de 15.15 h a 17.30 h.
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4. El repartiment de les entrades serà de la següent manera:
Dissabte 1

Diumenge 2

1 activitat i que va 1 o 2 dies a classe
2 activitats i que va 1 de cada a classe
2 activitats i que va 3 dies a classe

Màxim 4

Màxim 6

Gratuïtes
(incloses en les
anteriors)
2

Màxim 4

Màxim 6

3

2 activitats i que va 4 dies a classe

Màxim 4

Màxim 6

4

Dissabte 1

Diumenge 2

1 activitat i que va 1 o 2 dies a classe
2 activitats i que va 1 de cada a classe
2 activitats i que va 3 dies a classe

Màxim 6

Màxim 4

Gratuïtes
(incloses en les
anteriors)
2

Màxim 6

Màxim 4

3

2 activitats i que va 4 dies a classe

Màxim 6

Màxim 4

4

Alumnes de P3 a 3r de Primària
L’ACTIVITAT DE DANSA

Alumnes de 4t de Primària a 2n de BAT
L’ACTIVITAT DE DANSA

5. Durant els dies de Festival, els que vulguin portar el seu propi berenar, aquest haurà d’anar
MARCAT AMB EL NOM, per així evitar problemes, i el lliuraran a una responsable de
l’AMPA.
6. Es farà lliurament d’un CD amb les fotos del Festival. Es donarà a l’alumne abans que acabi
el curs.
7. L’AMPA gravarà el festival en vídeo. Qui el vulgui, l’haurà de demanar el mateix dia de
recollida d’entrades deixant-lo pagat (10€) i es farà lliurament a l’alumne en un llapis de
memòria.
Per qualsevol cosa restem a la vostra disposició al correu dansa@ampasantjosep.org.
Confiant en la comprensió i el suport dels pares, i entenent que les mesures preses sempre
són per millorar, esperem veure-us molt aviat.

Teresa Aguadé
Coordinadora d’activitat de dansa
Reus, maig de 2019
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