
Benvolgudes famílies
Esper que estigueu passant un bon estiu.

La matrícula es farà TELEMÀTICAMENT del 16 al 28 d'agost.
PER FAVOR RESPECTAU AQUESTES DATES PER PODER FER ELS HORARIS.

Divendres dia 9 de setembre es publicaran els horaris al taulell d'anuncis de 
l'escola de música.

Les classes començaran dilluns dia 12 de setembre.

El telèfon de l'escola de música és 871252000 que està operatiu l'horari de secretaria.

Per favor llegiu tota la documentació que us he enviat.

Per fer la matrícula us heu de descarregar el document del fitxer anomenat full de 
matrícula ( són 3 fulls) l'heu d'emplenar, signar i enviar al correu 
escolademusicadepetra@ajpetra.net

El full de matrícula heu de senyalar si voleu la classe d'instrument de 1/2, 3/4h o 1h. Per 
favor apuntau horari i dies que teniu activitats extraescolars i sempre que sigui possible 
intentaré no solapar activitats però com ja sabeu és molt complicat.

Si teniu algun problema per descarregar el document a l'ajuntament de Petra n'hi ha 
d'impresos, els emplenau, signau i deixau. 
A la pàgina web de l'ajuntament de Petra també hi ha tota la informació.

Divendres dia 2 de setembre a les 19h el professorat farem  una jornada de portes 
obertes a l'escola de música per a les famílies amb els seus fills perquè puguin conèixer i 
experimentar amb els instruments i ajudar a decidir quin instrument vol estudiar.

En Pere Joan Martorell i n'Isabel Lopez deixen l'escola de música; en Marcos Quiroga 
torna com a professor de flauta travessera, en Fernando Villar com a professor de violí i 
en Pep Toni Rubio s'incorpora com a professor de xeremies i flabiol.

El proper curs tornarem a fer classes col·lectives d'instrument ( aquesta assignatura no 
suposa increment amb la quota mensual)

MOLT IMPORTANTSI EL BANC ENS RETORNA UN REBUT LES DESPESES VAN A 
CÀRREC DE LES FAMÍLIES I S'HA DE FER UNA TRANSFERÈNCIA EL MÉS AVIAT 
POSSIBLE.

PER DONAR-SE D'ALTA O DE BAIXA S'HA DE PASSAR PER SECRETARIA FINS DIA 
25 DEL MES ANTERIOR AL QUAL ES VOL DONAR DE BAIXA
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