
 

       
               

 

 
ACTES  PREVISTOS  NADAL 2016 

 
Benvolgudes famílies ; 

Tenim a prop el Nadal i l’Escola Municipal de Música de Riudoms  us proposa una sèrie 

d’activitats engrescadores per felicitar-vos les festes. 

Hi ha previstos tres actes musicals els dies 19, 20 i 22 de desembre que seran els següents: 

 
 

DILLUNS, 19 DE DESEMBRE: 

 
 Tradicional cantada de nadales pels carrers de la vila,a partir de les 17:10h,  

amb la participació de TOTS ELS NENS I NENES DE SENSIBILITZACIÓ, 1r INICIACIÓ , 

2n D’INICIACIÓ i 1r BÀSIC 

Els alumnes, pares i professors  ens concentrarem a l’escola a les 17:10 h. 

La cantada  durarà al voltant de quaranta minuts i els pares que ho desitgeu ens podeu 

acompanyar. Aquelles famílies que tingueu interès en que us vinguin a cantar nadales a les 

vostres cases us podeu inscriure a la secretaria de l’escola (fins el DIVENDRES 16 de 

desembre, de 17 a 20 h).  

 Per tal de no cansar els alumnes més petits, només s’acceptaran aquelles peticions que estiguin 

delimitades entre els carrers del centre històric de Riudoms. Si hi haguessin moltes peticions, 

s’agafarien aquelles que per rigorós ordre d’inscripció conformin el recorregut. 

En acabar la cantada, i desprès de fer cagar el tió a l’auditori de l’escola , els alumnes 

participants faran el berenar  amb el que s’hagi anat recollint de les cases. Aquells pares dels 

nens que ens hagin acompanyat, podran compartir amb nosaltres aquest moment (entre les 18 i 

les 19 h ). Els alumnes que participen en aquesta activitat hauran d’anar amb BARRETINA O 

BARRET DE PARE NOEL  

 

(En cas de pluja, la cantada de nadales tindria lloc a l’Auditori de l’Escola) 

 

 

DIMARTS, 20 DE DESEMBRE:  

 

 Audició de Nadal de petit format, a l’auditori de l’escola, a les 18,00 h.  

 

DIJOUS, 22 DE DESEMBRE 
 

 Concert de Nadal, Al Casal Riudomenc, a les 19.30 h  
 

 
 


