
 

                                                                 
 

 
ESPAI  DE MÚSICA VEDRUNA 

CALENDARI  D’ACTIVITATS 19-20 
 
SETEMBRE: 
 

● 16 Dilluns: entrega d’horaris d’instrument de les 17:00h a les 18:30h. 
● 24 Dimarts: reunió informativa d’inici de curs a les 20:00h. 

 
OCTUBRE: 
 

● 1 Dimarts: inici del curs. Tots els grups i instruments. 
 
NOVEMBRE: 
 

● 1 Divendres: festiu. 
● 4 Dilluns: festa de lliure disposició decidida pel Consell Escolar Municipal. 
● Del 18 al 22: setmana de la música. 
● 22 Divendres: Sta. Cecília, patrona de la Música.  Coral “ Veus que bé” 14.00h 

al hall de l’escola. 
 
DESEMBRE: 

 
● 5 Dijous: festa de lliure disposició decidida pel Consell Escolar Municipal. 
● 6 Divendres: festiu. 
● 15 Diumenge: fira Nadalenca.  Coral “ Veus que bé” 
● 16 Dilluns: llum de la Pau de Betlem Coral “ Veus que bé” a La Salle. 20:00h 
● 20 Divendres: cantada de Nadales. Pares, professors i alumnes a les 11:45h. Al 

pavelló i a les 15:00 h. acaben les activitats de l’Espai de Música Vedruna. 
● 21 Vacances de Nadal. 

 
GENER: 

 
● 8 Dimecres: recomencen les classes i les activitats paraescolars. 
● 30 Dijous: dia de la no-violència i la pau. 

 
FEBRER: 
 

● Setmana del 3 al 7: exàmens de final del primer quadrimestre. Sensibilització i 
Iniciació classe normal. 

● A partir del dilluns 10 : entrega d’informes als alumnes (Llenguatges). 
● Dimecres 12 i dijous 13 a les 20:00h. a la Gorga, audicions d’instruments. 
● Divendres 21 i dilluns 24: Carnestoltes. 



 

MARÇ: 
 

● Dissabte 14: 24a Mostra de corals JJMM de Palamós. Coral “ Veus que bé”? 
 
ABRIL: 
 

● 6 Dilluns: comencen les vacances de Setmana Santa. 
● 14 Dimarts: recomencen les classes. 
● 23 Dijous: St. Jordi. 
● Activitat Lúdic musical: Data a determinar.  

 
MAIG: 
 

● 1 Divendres: festiu. 
● 4 Dilluns: festa de lliure disposició decidida pel Consell Escolar Municipal. 
● 19 Dimarts: reunió de pares, cloenda de curs. Entrega d’horaris col·lectius curs 

2020-2021 a les 20:00h. 
● 22 Divendres: Sta. Joaquima de Vedruna. 
● Dimecres 27 i dijous 28: Festa cloenda de curs a sensibilitzacions. 
● 29 Divendres: acaben les classes de sensibilització i coral. 

 
JUNY: 
 

● 6 Dissabte: concert de Joves intèrprets de Palamós.Organitza JJMM.  
● Setmana del 8 al 12: exàmens finals (Iniciació, llenguatge i instruments) 
● 8 Dilluns: inici jornada matinal. 
● Exàmens de pas de Grau a Palafrugell. Data a determinar. 
● A partir de dilluns 15: entrega d’informes finals. 
● 17 Dimecres: festival de l’Espai de Música “Sopar i audicions a la fresca” a la               

pineda del pavelló de l’escola. 
● 19 Divendres: darrer dia de classe. 
● Inscripcions curs 2020-21. 

 
 

 
 

NOTA: Aquest calendari específic es complementa amb el Calendari general de curs 
2019-20 per a tota l’Escola. 


