CALENDARI CURS 2020-2021
ESCOLA DE MÚSICA PERE MERCADER
Les activitats de l’Escola de Música Pere Mercader de Cassà de la Selva segueixen el calendari escolar
cassanenc pel que fa a dies lectius i de vacances.

Dijous 3 de setembre de 2020
Publicació del resultat del sorteig per la tria d’instrument

Dilluns 7 i dimarts 8 de setembre de 2020
Tria de l’horari d’instrument

Dilluns 7 de setembre de 2020 a les 20 h
Reunió informativa a l’aula 2 pels alumnes que comencen 4t d’elemental

Dimarts 8 de setembre de 2020 a les 20 h
Reunió informativa inici de curs a la Sala Centre Recreatiu

Dilluns 14 de setembre de 2020
Inici del curs
Divendres 30 d’octubre de 2020
Festiu de lliure disposició

Dilluns 7 de desembre de 2020
Festiu de lliure disposició

Dimarts i dimecres 15 i 16 de desembre de 2020
Audicions de Nadal de Sensibilització i Iniciació musical.

Del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021 (ambdós inclosos)
Vacances de Nadal

Del 18 al 22 de gener de 2021
Avaluacions semestrals de llenguatge musical

Del 25 al 29 de gener de 2021
Avaluacions semestrals d'instrument (opcionals)

Dilluns 15 de febrer de 2021
Festiu de lliure disposició
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Del 20 al 26 de març de 2021
Setmana de la Música
Del 27 de març al 5 d’abril de 2021 (ambdós inclosos)
Vacances de Setmana Santa

Dissabte 22 de maig de 2021
Cantates final de curs

Dilluns 31 de maig i dimarts 1 de juny de 2021
Festa Major de Cassà

Del 14 al 17 de juny de 2021
Audicions al carrer

Del 14 al 17 de juny de 2021
Proves finals de cant de llenguatge musical

Dijous 17 de juny de 2021
Últim dia de classe de llenguatge musical

18 al 22 de juny de 2020
Proves finals instrument (els alumnes que no fan examen faran classe normal)

Dimarts 22 de juny de 2021
Cloenda

*El calendari pot patir alteracions i modificacions per motius sanitaris relacionats amb
la COVID-19.
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