
 
 
Bon dia a tothom. 
En primer lloc, desitjo que estigueu tots i totes bé. Han estat uns mesos difícils i completament 
inesperats.  
 
Us escric per oferir-vos un projecte que estem preparant des de l’Escola de Músics i JPC conjuntament 
amb el districte i que creiem que podria ser del vostre interès.  
 
Estem organitzant un CASAL MUSICAL les primeres setmanes de setembre on crearem el musical 
dels musicals. Seguint protocols de seguretat del COVID-19 del Departament d’Educació, treballarem 
les cançons, els diàlegs, les coreografies, vestuari, decorats… La nostra proposta és treballar en 2 grups 
de 10 alumnes les setmanes del 31 d’agost al 4 de setembre i la del 7 al 10 de setembre al Centre Cívic 
Besòs. 

      
    

  
 

   
  

Farem 3 torns agrupats per edats.  
 
1r grup 
Del 31 d'agost a 4 de setembre de 9:00 a 14:00 
20 places per nens i nenes de 8 a 12 anys de primària.  
 
2n grup 
Del 31 d'agost a 4 de setembre de 15:00 a 20:00 
20 places per joves de 12 a 16 anys de secundaria. 
 
3er grup 
Del 7 al 10 de setembre de 9:00 a 14:00 
20 places per nens i nenes de 8 a 12 anys de primària. 
 
Si us voleu apuntar sols heu d’omplir aquest enllaç: https://forms.gle/NXv5Fhorut6DwPuq6 
Les places són limitades per estricte ordre d’inscripció mitjançant aquest formulari. 
Degut a la situació d’incertesa que estem vivint pel COVID-19 us mantindrem informats dels canvis que 
es puguin produir. 
 
Moltes gràcies a tots per la confiança i recordeu que estem a la vostra disposició per a qualsevol 
dubte o suggeriment per correu electrònic escolademusics@hotmail.com 

Una abraçada i molta música 
Jordi Farrés. Director de L'Escola de Músics i JPC 
 

 

 

L'Escola de Músics i JPC 
Telèfon: 93 301 07 18  
 
C/ Carme nº15-17, Barcelona, Horari d'atenció: 10h a 20h 

    

https://lescolademusicsijpc.wordpress.com/ 
 

L’activitat la dirigirem la Irene Andreu, Neus López i Marina Pelfort (actualment directores de cors i 
musicals, Sensibilització musical, llenguatge musical, violoncel i piano a L’Escola de Músics i JPC, al 
Besòs, al Raval, i a Ciutat Vella.

És una activitat GRATUÏTA per a les famílies i pensem que pot interessar molts dels nostres infants i 
adolescents dels centres del Besòs.


