
  ESCOLA DE MÚSICA DE POLLENÇA BUTLLETÍ NÚM. 63 / DESEMBRE 2020 

  Un Nadal diferent 
   

 

1 
 

Un Nadal condicionat per la pandèmia 

El Claustre de Professors, degut a la situació sanitària actual, ha decidit no celebrar 

cap concert per aquestes festes. S’ha considerat que és més prudent no celebrar 

concerts i esperar a que la situació millori per tornar a organitzar activitats. 

Per a felicitar el Nadal es muntarà un vídeo amb imatges dels alumnes que es 

publicarà a les xarxes socials de l’Ajuntament. 

 

Calendari d’exàmens pels alumnes 
d’Ensenyament Reglat 

El calendari d’exàmens dels alumnes de Grau Elemental i de PREP d’ensenyament 

reglat és: 

 Dimecres 16, a les 17h: Especialitats de flauta, guitarra i percussió. 

 Dijous 17, a les 17h: Especialitats de violí i piano 

 Divendres 18: Exàmens dels alumnes de PREP al Conservatori de Palma. 

Els alumnes d’ensenyament reglat no tindran classe individual del 16 al 22 de 

desembre. Els alumnes d’ensenyament no reglat faran classe amb normalitat fins el 

dia 22 de desembre. 

Butlletins d’avaluació i calendari any 2021 

Del 16 al 22 de desembre els professors lliuraran als vostres fills els informes 

d’avaluació del trimestre. Haureu de tornar el resguard de l’informe signat després de 

les vacances. 

Juntament amb l’informe, els professors us lliuraran un calendari de l’Escola de l’any 

2021.
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Afectació del COVID durant el 1r trimestre 

Gràcies a la responsabilitat de les famílies i al Pla de Contingència de l’Escola, s’ha 

aconseguit que no hi hagi hagut cap cas positiu entre els alumnes o professors durant la 

seva activitat lectiva. 

Sí que hi ha hagut alguns alumnes que han donat positiu o han hagut d’estar en 

quarantena degut a contactes en altres activitats alienes a l’Escola de Música. Aquests 

alumnes han pogut rebre les seves classes de forma telemàtica, de manera que han pogut 

seguir amb el seu aprenentatge. 

 

 

Que el 2021 sigui un any més pròsper! 

 

 

Molt d’anys i Bones Festes! 
 

 

 

 

 

 

 

     


