
 
 
 
 
 

      
Ref: Informació Gaudium curs 2020-2021 

1 d’octubre de 2020 
 
 

Benvolgudes famílies,   

Fa dos anys vam iniciar a la nostra escola Gaudium, un projecte d’educació musical i 

d’iniciació a l’aprenentatge d’un instrument. Es tracta d’un activitat que es fa amb 

professorat del centre i, a més,  hi ha la possibilitat de fer la part d’instrument en horari 

escolar (migdia).  

Tot i que aquest any la situació és diferent, com a projecte educatiu de l’escola que és li 

volem donar continuïtat. Després de valorar les diferents possibilitats i en línia amb les 

mesures preventives aplicades a l’escola, el format de les sessions serà diferent a anys 

anteriors. Per això, tot l’alumnat dedicarà:  

 1 hora setmanal de conjunt instrumental. 

 30 minuts setmanals d’instrument.  

Seguint les recomanacions i les mesures de seguretat, aquest curs el cant coral quedarà 

suspès. 

A continuació, els especifiquem l’oferta instrumental i els possibles horaris: 

 Conjunt instrumental:  

- dilluns de 17.15 a 18.15 h. Professor: Fernando López 

(flopez@vergesalut.cat)  

 Guitarra (professor: Fernando López. Correu electrònic: flopez@vergesalut.cat): 

Primària: A les 13h (dia a determinar segons configuració dels grups) 

Secundària: A les 13:30h (dia a determinar segons configuració dels 

grups) 
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 Piano (professora: Xisca Muñoz. Correu electrònic: xmunoz@vergesalut.cat):  

- Dimecres de 13.30 a 14.00 h. 

- Dijous de 17.15 h a 17.45 h / de 17.45 a 18.15 h. 

- Divendres de 14.30 h a 15.00 h.  

 

 Flauta travessera (professora: Xisca Muñoz. Correu electrònic: 

xmunoz@vergesalut.cat):  

- Dimecres de 13.30 a 14.00 h. 

- Dijous de 17.15 h a 17.45 h / de 17.45 a 18.15 h. 

- Divendres de 14.30 h a 15.00 h.  

 

El preu total de l’activitat és de 58,26 euros.  
 
Les classes començaran el dilluns 19 d’octubre. També volem informar que les classes 
que coincideixin en dies festius es recuperaran un altre dia.  
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=TR64J7UsDkGzZR71hpfGYzBZ7E
VqN6FDsK1FmpaIk2BUNEczWFhaQk0wR0dFVjkxQktVN0NBRFUyRS4u 
 
Si teniu algun dubte o necessiteu més informació, poseu-vos en contacte amb el 
professorat en qüestió.   
  
Salutacions cordials,  

Professorat del Projecte Gaudium 
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