
	

	

INSCRIPCIÓ	CORALS	SANT	FRANCESC	D’INCA	

Des	del	curs	2014/2015	l’escola	disposa	de	tot	
un	 projecte	 de	 CORALS	 INFANTILS.	 El	 curs	
passat	 ja	 érem	 	 una	 família	 de	 130	 cantaires	
que	agafa	alumnes	d’infantil	a	2n	de	batxiller.	

El	 cant	 coral	 ens	 ajuda	 a	 socialitzar-nos	
treballant	 per	 un	 objectiu	 comú	 alhora	 que	
ens	ho	passam	bé.	Als	assajos	es	 fa	molt	més	
que	cantar...		i	a	més	també	es	poden	realitzar	
viatges,	 excursions	 i	 intercanvis	 amb	 altres	
famílies	corals!	

A	QUI	VAN	DIRIGIDES	LES	CORALS	INFANTILS?	

A	 tots	 els	 alumnes	 de	 l’escola	 des	 de	 5è	
d’infantil	a	2n	de	Batxillerat.	Qualsevol	persona	
hi	 pot	 accedir	 perquè	 no	 és	 necessari	 tenir	
coneixements	musicals	ni	s’ha	de	fer	cap	prova	
vocal!	

	

GRUPS	I	HORARIS:	

-Coral	“Solsolets”	(alumnes	de	5è	d’infantil	a	2n	de	
primària).	 Assajos:	 dimarts	 i	 dijous	 de	 13:45	 a	
14:45h.		

-Coral	 “Som	 Mis”	 (alumnes	 de	 3r	 a	 6è	 de	
primària).	Assajos:	dilluns	i	dimecres	de	13:45	a	
14:45h.		

-Coral	 “Ambdosdós”	 (de	1r	d’ESO	 fins	 a	2n	de	
Batxillerat).	Assajos:	dilluns	de	17	a	18:30h.		

PREU:	 10eur.	 per	 cantaire	 al	 mes	 i	 7eur.	 a	
partir	del	segon	germà.	

PREINSCRIPCIONS	

Per	 tal	 de	 reservar	 plaça,	 s’ha	 d’entregar	 la	
part	de	baix	del	present	full	a	la	secretaria	del	
centre	 abans	 del	 29	 de	 JUNY	 juntament	 amb	
10	eur.	 (correspon	a	una	mensualitat	que	serà	
retornada	 si	 s’acaba	 el	 curs	 apuntat	 a	 les	
corals).	 	També	s’han	de	donar	5	 euros	 	per	a	
les	camisetes	que	es	donen	noves	als	cantaires	
cada	any.		

REUNIÓ	 INFORMATIVA	 PER	 A	 TOTES	 LES	
CORALS	

Dijous	 27	 de	 setembre	 a	 les	 19:00h.	 al	 saló	
d’actes	de	l’escola.	

INICI	ASSAJOS:	Dilluns	1	d’octubre	de	2018	
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CURS: 2018-19	

ATENCIÓ!	 Després	 del	 primer	 any	 de	 vida,	
seguim	 amb	 el	 COR	 D’ADULTS	 DE	 SANT	
FRANCESC	D’INCA.	Està	dirigit	a	tots	els	pares	i	
mares,	 professors	 i	membres	 de	 la	 comunitat	
educativa	 de	 Sant	 Francesc	 que	 estiguin	
interessats	en	 cantar.	No	es	demana	cap	nivell	
ni	requisit	previ,	així	que	apunta’t	a	provar-ho!	

Assajos:	 Tots	 els	 dimecres	 de	 20	 a	 21:30h.	 a	
l’església	de	Sant	Francesc	(Inca).	



INFORMACIONS	I	NORMES	DE	LES	CORALS	INFANTILS	DE	SANT	FRANCESC	D’INCA	

1	-Puntualitat	i	assistència	als	assajos.	Els	cantaires	hauran	d’esperar	fent	una	fila	al	pati	cobert	de	l’escola	a	l’hora	
que	comenci	la	seva	activitat	de	coral.		Les	respectives	directores	vendran	a	cercar	allà	els	alumnes.	L’assistència	als	
assajos	 és	 obligatòria	 i	 implica	 un	COMPROMÍS	 AMB	 L’ACTIVITAT.	 A	 les	 quatre	 faltes	 d’assistència	 seguides	 als	
assajos	 la	 direcció	 podrà	 reservar-se	 el	 dret	 d’expulsar	 el	 cantaire	 de	 la	 coral.	 Si	 un	
alumne	ha	de	faltar	pel	motiu	que	sigui	de	manera	continuada	es	prega	s’avisi	del	fet	
per	 correu	 electrònic	 (cllabres@beatramonllull.org).	 Així	 mateix,	 si	 un	 alumne	 té	 8	
faltes	en	un	trimestre	sense	justificar	també	podrà	ser	expulsat	de	l’activitat.		

2-	Els	cantaires	han	de	complir	les	normes	bàsiques	per	al	correcte	funcionament	del	
grup-coral:	 	 tenir	un	bon	comportament	que	 impliqui	respectar	el	director	 i	els	seus	
companys,	escoltar	durant	els	assajos	i	mostrar	un	mínim	interès	en	l’activitat.		

3-La	comunicació	amb	les	famílies	
es	 farà	 ÚNICAMENT	 a	 través	 del	
correu	 electrònic.	 Es	prega	que	el	
correu	proporcionat	sigui	un	correu	que	les	famílies	tenguin	actiu	
i	utilitzin	de	manera	habitual.	S’enviaran	circulars	 i	 informacions	
referents	 a	 les	 activitats	 de	 les	 corals.	 S’ha	 d’estar	 atent	 a	
aquestes	informacions.		

4-	L’uniforme	de	les	corals	per	al	curs	2018/2019	serà:	per	a	la	part	de	
dalt	la	camiseta	de	color	de	 les	corals	que	es	farà	nova	cada	any	(si	és	
hivern	es	posa	un	 jersei	negre	de	màniga	 llarga	al	davall)	 i	a	 la	part	de	
baix	pantalons	negres	 llargs.	La	camiseta	de	 les	corals	té	un	preu	de	5	
euros.	Tots	els	cantaires	han	d’abonar	5	eur.	a	l’hora	de	fer	la	matrícula	
per	sol·licitar-la.		

5-	 Es	 realitzarà	 un	mínim	 de	 3	 concerts	 (un	 d’ells	 sol	 ser	 una	 sortida-
excursió)	durant	el	curs	escolar.	Aquests	concerts	suposen	la	culminació	de	tot	el	treball	fet	durant	molts	assajos	així	
que	 la	 seva	assistència,	malgrat	 sigui	 en	un	horari	 extraescolar,	 és	obligatòria	 i	 d’ella	depèn	 l’èxit	 del	 concert	 i/o	
actuació	(les	corals	són	un	equip	de	cantaires,	tots	són	necessaris).	S’avisarà	amb	temps	de	les	dates	dels	concerts	
per	tal	que	les	famílies	les	pugueu	reservar.		

_____________________________________________________________________________________	

ENTREGAR	EL	RESGUARD	DE	SOTA	A	SECRETARIA	FINS	DIA	29	de	JUNY	(juntament	amb	10	o	7	eur.		+	5	
eur.	de	la	camiseta	de	les	corals).		

		Nom	i	cognoms	del	cantaire:____________________________________________________DNI:_______________________	

		Nom	del	pare/mare	(en	cas	que	sigui	menor	d’edat):_____________________________________DNI:___________________	

		Curs	(1r,	2n...que	cursarà	al	2018/19):______	Coral	a	la	qual	s’inscriu:							Solsolets										Som	Mis										Ambdosdós										Adults	

		Al·lèrgies	o	especificacions	sanitàries:______________________________________________________________________	

	Correu	electrònic	1:_______________________________________________	Telèfons:__________________________	

		Correu	electrònic	2:	___________________________________________________Municipi:______________________	

He	llegit	i	entès	les	normes	i	el	funcionament	de	les	Corals	infantils	de	Sant	Francesc	d’Inca.					Signat:	


