
 
 
Hola!!!!!!! 
Us hem d’explicar algunes cosetes: 
 

 La propera setmana celebrem la festivitat de Santa Cecília i farem 

una festa en els diferents grups: el dijous dia 19 les Tortugues, així el 
divendres podrem sortir a fer la nostra sortida a la Masia que tant ens 
agrada!!! 
 I el divendres dia 20, farem la festa  la resta de grups: Formiguetes, 

Guineus i Cavalls. Tots  els grups gaudirem d’un contacontes musical i en 
acabar festa i picoteo!!!! 

Encara que cada dia venen guapíssims, si volen posar-se una roba 
especial, aquest pot ser un bon dia!!!!  

 

 Aquesta setmana vam triomfar amb el taller de les capses de música, 
estem molt contentes de l’acceptació de la proposta, i continuem el 
dimarts vinent amb la gent que es va apuntar al guitarreo. Recordeu 

connectar-vos a les 17.30 en punt comencem!!!! Sigueu puntuals si us 
plau! 

Hora: 17nov 2020 05:30 PM 
Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/4522422571?pwd=WjhIV2tRZWpVNEJrZ3pROTk0R
VpqQT09 

 
ID de reunión: 452 242 2571 
Código de acceso: 517395 

 
  Dilluns us trobareu un petit dossier que us hem preparat i que tindreu 

que tenir a ma en la sessió, ja us explicarem!!!! 
 

 I molts de vosaltres ja teniu feina aquest cap de setmana, fent les 
capses de la música. Us volem comentar que quan retalleu ho feu, si 

el dibuix us ho permet, tallant les siluetes, que així queden millor. I  una 
advertència, un cop us tornem les imatges plastificades deixeu un petit 
marge de plàstic, perquè si no s’obriran els plastificats. 

 
 
Avui us deixem amb un a foto artística, de les ultimes obres d’art que ens han fet  
per la nostra sala de música. Es tracta d’una seqüencia de cançons populars, que 
avui estrenem gràcies a la col·laboració de la Marta Bayer, la mare de la Mar, que 
ens ha fet aquests magnífics dibuixos! 
 

https://us02web.zoom.us/j/4522422571?pwd=WjhIV2tRZWpVNEJrZ3pROTk0RVpqQT09
https://us02web.zoom.us/j/4522422571?pwd=WjhIV2tRZWpVNEJrZ3pROTk0RVpqQT09


 
 
Moltes gràcies Marta i bon cap de setmana a tothom!!!!!! 

 


