
Cantània concert 2023
Benvolguda família,

El divendres 26 de maig, a les 17:00h, l’alumnat de 5è d’Educació Primària actuarà al Teatre Kursaal
de Manresa, interpretant la cantata «Les portes del món», conjuntament amb alumnes d’altres escoles i
amb músics de l’Auditori de Barcelona.

• El dia del concert, ens trobarem tots/es a l’arbreda de la Joviat a les 14:45h, i marxarem cap al 
Kursaal.

• De les 15:15h a les 16:30h faran un assaig amb el director/a, els músics i els solistes.
• De les 16:30h a les 17:00h faran un descans per anar al lavabo, beure aigua...
• A les 17:00h, Inici del concert
• A les 18:00h, aproximadament, fi del concert. Els alumnes faran la sortida amb els seus tutors un 

cop el públic hagi sortit de la sala. Per evitar l'acumulació de gent al vestíbul i al pati del teatre els 
podreu recollir a les escales de Crist Rei.

Vestuari que caldrà portar:       Faldilla o pantalons texans, curts o llargs.
 Samarreta negra llisa sense imatges.
 Calçat fosc.

La resta de material d’atrezzo ja es portarà des de l’escola.

Aquesta és una activitat que s’ofereix des de l’escola i al fer-se en horari lectiu comptem amb la participació 
de tot l’alumnat. Si algú no vingués aquella tarda agrairíem que ens ho féssiu saber abans al tutor/a.

Atentament,                                                               

ESCOLA  JOVIAT  

Manresa, 3 de maig de 2023

       

 La trobareu a: https://www.joviat.com/escola-joviat/portal-families/circulars_escola/

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es 
deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament 
d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació,oposició, 
cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa.Podeu consultar la nostra política de privacitat 
ahttps://www.joviat.com/politica-de-privacitat/


