
Benvolguda família, 
 
Com bé sabeu, l’escola organitza cada dos anys la “Mostra”, on participa tot l’alumnat de 
Dansa del nostre Centre. 
 
Enguany, aquest important esdeveniment bianual, tindrà lloc el dissabte 17 de juny en dues 
sessions: al matí els grups de la professora Mariona Camacho i a la tarda els de la professora 
Lucia Sánchez.  
Més endavant us informarem dels horaris de les sessions i dels assajos previs. 
 
Les professores estan treballant amb molta il·lusió en el disseny de les diferents coreografies 
que conformaran aquesta “Mostra”, així com en el vestuari que utilitzaran els/les participants. 
Sempre tenen molta cura del fet que la despesa de vestuari sigui la menor possible i enguany 
no superarà en cap cas el 40,00€. 
 
Com el vestuari s’ha d’encarregar amb bastant de temps, ja que s’ha de fabricar, en breu es 
posarà en contacte amb vosaltres la Maria José Pérez, representant dels pares/mares al 
Consell Escolar, qui us informarà sobre la forma de pagament, entre altres qüestions. 
 
La Maria José va ser escollida a la darrera renovació del Consell Escolar del Centre i és mare de 
dues nenes que fan dansa, cadascuna d’elles amb una de les professores de l’Escola. Aquest fet 
és molt interessant, perquè li permet tenir una visió molt àmplia de tota la dansa que estem 
impartint, i també pot facilitar el contacte amb vosaltres. 
 
Per últim informar-vos que el proper 27 d’abril celebrarem el Dia Internacional de la Dansa al 
Parc de les Pruneres i com cada any participarà una representació de l’alumnat de l’Escola.  
Si el vostre fill/a no participa aquest any, igualment us convidem a que hi aneu per a viure amb 
tots nosaltres aquesta gran festa de la Dansa. 
 
Si teniu cap qüestió a comunicar-me no dubteu en fer-ho a través d’aquest mitjà o trucant a la 
secretaria de l’Escola. 
 
Rebeu una salutació ben cordial, 
 
Xavier Esteve 
Director 
Escola Municipal de Música i Dansa 
Mollet del Vallès 
93570 68 51 
www.emmusicamolletvalles.cat 
 
 


