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Acords de funcionament 

 Curs 2022/2023  

Estimades famílies,  
 

Per tal de garantir el bon funcionament de l’activitat de l’Escola Coral de 

L’Eliana, volem recordar-vos els acords de funcionament de l’Escola Coral, així 

com algunes de les normes del CEIP L’Olivera, lloc de realització dels assajos:  

 

- Els assajos de l’escola coral són tots els dimarts lectius des del mes 

d’octubre fins a juny. 
 

- Els assajos comencen a les 16:45h per als Menuts, i Mitjans, i a 
les 18,30h per a les Majors. És important que els coralistes no 

acudisquen ni abans ni desprès d’aquesta hora a l’aula de música o 

al seu lloc d’assaig, a excepció d’aquells que arriben d’altres escoles 

que no siga el CEIP L’Olivera. 

 

- L’hora de berenar per al grup de Menuts i Mitjans serà en la pausa 

que farem de 17:15h a 17:30 aproximadament.   

 

- Els assajos acaben a les 18h (Menuts i Mitjans) i a les 19,30h 

(Majors). Per una bona gestió del tancament de les portes de 

l’escola, us preguem que un cop finalitzat l’assaig, abandoneu l’espai 

escolar per tal que l’activitat continue amb normalitat.  

 

- Si algun/a coralista ha d’entrar o eixir fora de les hores indicades, 

recordeu que la porta del carrer ha d’estar sempre tancada. 
 

- L’horari d’atenció a les famílies serà dimarts de 18h a 18,15h. Us 

recomanem, si voleu ficar-vos en contacte amb nosaltres, ho feu 

prèviament mitjançant la següent adreça de correu electrònic: 

escolacoraleliana@gmail.com o a través del formulari que trobareu a 

la pàgina web: http://www.escolacoraleliana.com/ 
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- De totes les activitats de l’escola coral (concerts, caps de setmana, 

intercanvis...) rebreu la informació pertinent mitjançant les “circulars” 

compartides pel grup de WhatsApp corresponent.  

 

- Per poder participar a les eixides de l’escola coral (concerts, caps de 

setmana, intercanvis...) serà imprescindible omplir l’autorització 
corresponent per la persona responsable del xiquet o xiqueta, 

almenys una setmana abans de la realització de l’activitat.  
 
 

 Gràcies per la vostra col·laboració.         
L’equip de l’Escola Coral de L’Eliana. 

www.escolacoraleliana.com 
 


