ESCOLA MUNICIPAL DE
MÚSICA I DANSA DE
TORROELLA DE MONTGRÍ
BUTLLETÍ MENSUAL

SETEMBRE!
Comencen les classes a l'Escola
Municipal de Música i Dansa de
Torroella de Montgrí el

dia 6 de

setembre !
Us esperem amb energies
renovades!

Podeu consultar aquí el
calendari escolar i pels vostres
horaris i altres informacions
podeu accedir a l'espai de
l'alumnat a la plataforma de
Gwido.
(En el cas que no recordeu les
vostres claus d'accés demaneuho a secretaria)

DONEM LA BENVINGUDA ALS NOUS PROFESSORS!
Aquest
curs
20/21
el
comencem
donant
la
benvinguda a en Pol Farell,
el
nou
professor
de
violoncel i cambra i a la
Júlia Juandó, la nova
professora
de
bressol,
sensibilització, violí i viola.
També estrenem equip
directiu: l'Alba Bosch, la
professora de cant, passarà
a
codirigir
l'EMMT
juntament amb l'Adrià
Bauzó.

MESURES COVID
Encetem aquest nou curs amb les mesures COVID
amb què vam acabar l'anterior. A l'entrada de
l'escola desinfecció i higiene de mans i ventilació
creuada a les aules. S'ha reduït també la ràtio
d'alumnes en alguns cursos obrint més grups i la
mascareta segueix sent obligatòria a partir d'EB1
(6 anys).
En cas de confinament de l'alumne/a comuniqueuho a secretaria i els professors es posaran en contacte
amb vosaltres per seguir les classes en línia.
Si el professor/a està confinat també se
comunicarà per fer les classes telemàticament.

us

En el supòsit de confinament total, totes les classes
passaran a ser en línia i s'aplicaran els descomptes
covid.
Esperem a poc a poc poder recuperar la normalitat.

ELS NOSTRES PROFESSORS EN CONCERT!
Podreu veure els nostres
professors Jaume Fulcarà
(Guitarra) Adrià Bauzó (Saxo)
Joan Solà Morales (contrabaix) a
la Nit de Swing i Lindy Hop al
Centre Cívic Onyar!

Concert de Movin'wes and the
Sidewinders el dia 30 de
setembre a la sala la planeta de
Girona dintre del Black Music
Festival (aquí hi trobareu tota la
informació) en aquest concert hi
participen l'ex alumne de l'escola
Joan Mar Sauqué a la trompeta i
el nostre professor Adrià Bauzó al
saxo

Aquest concert serà just a
principi d'octubre per això us
l'anunciem, dia 3 d'octubre a
l'Auditori de Girona. Concert de
la Black Music Big band amb
l'Ensemble
jove
de
les
comarques
gironines,
una
oportunitat de gaudir de talent
jove amb una nit de disco Fever,
en aquest concert hi participen
alguns alumnes de l'escola i els
professors Albert Torrent a la
bateria i Adrià Bauzó a la
direcció. (+ informació a la web
del Black Music Festival)

A TORROELLA US RECOMANEM...

El concert "La Filla del Mar, el
musical" el dissabte 25 de
setembre a les 20.30h a l'Auditori
Teatre Espai Ter.

RECOMANACIÓ MUSICAL DEL MES
Aquest mes la recomanació d'un
disc ens la fa la nostra secretària la
Mariona, que ens recomana aquest
disc.

SI HEU DE CONTACTAR AMB L'EMMT...

Ho podeu fer a través del
mail, telèfon o mòbil:
escolademusica@jmtorroella.cat
972 76 06 05/ 636 56 72 89

O presencialment:
Matí: dilluns de 10 a 13h
Tardes: de dilluns a dijous
de 16.00 a 19.00h

