
 

 

 

 

 

 
 

Benvolgudes famílies, 
 
Ja ens apropem al Nadal i volem informar-vos de les activitats que des de l’EMMG 
hem preparat per a aquestes dates: 

 
 
L’EMMG surt al carrer i  
Concerts de Santa Llúcia 
 
QUAN:  9 de desembre   
 
ON: A l’EMMG, al carrer Major. El mateix dia podreu consultar a la porta de l’Escola 
el responsable i el circuit previst per al vostre fill/a. 
 
A QUINA HORA: L’activitat de l’EMMG surt al carrer començarà a les 18:00h. Els 
concerts de Santa Llúcia seran a les 17:45h i a les 19:45h. 
 
HORA I LLOC DE CONVOCATÒRIA DELS ALUMNES: Els alumnes 
d’Aprofundiment i de la Big Band Junior han d’arribar a l’escola a les 16:50h. Els 
alumnes del Combo Forever i la Coral de Joves i Adults poden arribar a l’Escola a 
les 19:00h. 
 
DESCRIPCIÓ: A les 17:45h la Big Band Junior i la Coral dels alumnes de 
Sensibilització 3 i Bàsic 1 i 2 amb la col·laboració dels alumnes de Música per la 
Gent Gran, donaran el tret de sortida de l’acte. Un cop hagin acabat aquestes 
actuacions, els nens i nenes de Sensibilització 3, Bàsic 1 i 2 i alumnes de Música per 
la Gent Gran podran marxar cap a casa o cap al carrer Major per gaudir de les 
actuacions dels altres alumnes. A aquesta hora, els alumnes d’Aprofundiment 
marxaran amb els responsables del seu grup cap al carrer Major. A partir de les 
18:00h alguns alumnes d’Aprofundiment passejaran en grups (dirigits per un 
professor) per les botigues del carrer Major oferint petits recitals. A la mateixa hora 
d’altres alumnes també participaran des d’una tarima que instal·larem a la porta de 
la Biblioteca. Un cop finalitzats aquest concerts, els professors i els responsables de 
grup portaran als nois i noies cap a l’Escola on els rebrà el Combo Forever per oferir-
los un parell de peces i finalitzar l’acte. 
 
Tanmateix, després d’això, els alumnes d’Aprofundiment 2, 3 i 4 i la Coral de Joves i 
Adults faran un assaig general del Concert de Nadal. L’assaig acabarà a les 20:00h i 
tots els alumnes podran marxar cap a casa. 
 
COMENTARI: Recordeu als alumnes que agafin les partitures, si no toquen de 
memòria. Val la pena que els alumnes vinguin ben abrigats i sense carteres que els 
resultin incòmodes de traginar. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 
Música amb les llars!  
 
QUAN:  15 de desembre 
 
ON: a les llars d’infants. 
 
A QUINA HORA: A partir de les 9:45h 
 
HORA I LLOC DE CONVOCATÒRIA DELS ALUMNES:  
 
Alumnes de Montcau: a les 9:30h al vestíbul de la seva escola 
Alumnes de Les Fonts: a les 9:15h al vestíbul de la seva escola 
 
DESCRIPCIÓ: Alguns alumnes d’Aprofundiment tocaran pels més petits de Gelida. 
 
COMENTARI: En aquesta activitat hi participen només alguns nens de cada 
especialitat instrumental. Cada professor proposarà a alguns dels seus alumnes la 
possibilitat de intervenir-hi i des de l’Escola us farem arribar un mail als pares dels 
nens proposats per veure si hi esteu interessats. En Marc Santandreu, la Martina 
Teixidor i l’Oriol Mula seran els professors que recolliran als nens i els tornaran al 
seu centre de primària quan haguem acabat. 
 
 

Concert de Nadal  
 
QUAN:  16 de desembre 
 
ON: Unió del Casal Gelidenc 
 
A QUINA HORA: A les 17:15h i a les 18:45h 
 
HORA I LLOC DE CONVOCATÒRIA DELS ALUMNES:  
 
Sensibilització: Al Casal a les 16:50h 
Bàsic 1 i 2 i Aprofundiment 1: Al Casal a les 16:50h 
Aprofundiment 2, 3, 4 i Orquestra de Guitarres: Al Casal a les 18:00h 
Alumnes de la Coral de Joves i Adults: Al Casal a les 18:15h 
 
DESCRIPCIÓ:  
A les 17:15h petita cantada de Nadales per part dels alumnes de Sensibilització, 
Bàsic i Aprofundiment 1 de l’EMMG. 
 
A les 18:45h concert dels conjunts instrumentals infantils i de l’Orquestra de 
Guitarres de joves i adults. Cantada de la Suite Els tres reis de Jordi Domènech a 
càrrec de les Corals infantils i la Coral de Joves i Adults de l’EMMG.  
 
COMENTARI: Els alumnes han de dur pantalons o faldilla fosca i part de dalt blanca 
(o el més clar possible) i llisa que abrigui bé. 



 

 

 

 

 

 
Dinar de Nadal amb la Gent Gran  
 
QUAN: a concretar 
 
ON: a concretar 
 
A QUINA HORA: a concretar 
 
HORA I LLOC DE CONVOCATÒRIA DELS ALUMNES:  a concretar 
 
DESCRIPCIÓ: La Coral de Joves i Adults de l’Escola cantarà Nadales al dinar de 
Nadal organitzat per l’Ajuntament. 

 
 
Viatge d’hivern  
 
QUAN: 05 de febrer 
 
ON: a l’EMMG 
 
A QUINA HORA: A partir de les 18:00h 
 
HORA I LLOC DE CONVOCATÒRIA DELS ALUMNES:  Cal arribar a l’escola a les 
16:30h. 
 
DESCRIPCIÓ: Mostra de l’activitat de l’aula de piano. 
 
COMENTARI: Els alumnes han de dur pantalons o faldilla fosca i part de dalt blanca 
(o el més clar possible). 
 
 
 

IMPORTANT:  
 
Els dies 9 i 16 de desembre no es faran classes perquè 
l’organització d’aquestes activitats requereix la presència o 
implicació de tot el claustre de professors.  
 


