
 
 

COMUNICAT D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS Data del comunicat: 19 maig 2017 

 

 Activitat: Dansa. Departament d'Educació Física i Esports 

Motiu: Xè Festival de Dansa "Misteri a la biblioteca" 

 
Benvolguts pares i benvolgudes mares, 
 
Us comuniquem que el proper dimarts 6 de juny a les 19.30 h se celebrarà al Teatre-Auditori de Sant 
Cugat, a la plaça Victòria dels Àngels núm. 1, el Xè Festival de Dansa Moderna de l'Escola, que 
comptarà amb la presència de més de 200 ballarins i ballarines. 
 
Aquest dia, els alumnes de Dansa de Primària i ESO aniran a assajar dues vegades a Sant Cugat, 
una al matí i una altra a la tarda abans de l'actuació. Els desplaçaments es faran en autocar i els 
alumnes estaran acompanyats en tot moment per professors i monitors de l'Escola.  
Us recordem que al matí cal portar l'esmorzar i una petita ampolla d'aigua. 
Els alumnes de Dansa d'Infantil aniran a assajar despres de dinar i ja es quedaran a l'Auditori fins l'inici 
de l'actuació. 
 
Excepte el calçat, que cada professor s'encarregarà de recomanar-lo directament al seu grup, l'Escola 
proporcionarà als participants tot el vestuari i els complements necessaris per a l'actuació, els autocars 
per als diversos desplaçaments, els acompanyants i els berenars. 
 
Per als familiars i la resta d'assistents les portes d'accés a la sala del Teatre-Auditori s'obriran a les 
19.00 h. Mitja hora després, a les 19.30 h, s'iniciarà el Festival, que acabarà aproximadament cap a 
les 21.15 h. Recordeu que no hi haurà descans. 
  
En acabar el Festival, la recollida de les participants es farà davant de les oficines del teatre (a l'altre 
costat de l'entrada principal, al costat del Cinesa Sant Cugat).  
 
Tots aquells que volgueu assistir al Festival podeu adquirir la corresponent entrada, numerada, des del 
divendres 26 de maig a les 11.00 h fins al dimarts 6 de juny a les 19.30 h.   
   
El preu de les entrades és de 22,50 €  i l'adquisició es podrà fer mitjançant tres vies: 
 
1.  Per internet a la web: www.tasantcugat.cat   
     Consultes SI, Venda NO: Tel  93 5891268 
 
2.  Directament l'Oficina de Turisme de Sant Cugat del Vallès, 
     http://www.santcugat.cat/directori/oficina-de-turisme-sant-cugat-del-valles  
     Pl d'Octavià s/n Portal major del Monestir, 
     A partir de l'1 de juny faran el següent horari d'estiu: 
     de dimarts a dissabte de 10.00 h a 14.00 h i de 17.00 h a 19.00 h, 
     diumenges i festius de 10.00 h a 14.00 h,  
      
3. Directament a les Taquilles de l'Auditori de Sant Cugat el dimarts 6 de juny, una hora abans que                                               
comenci el Festival.                                                           
 
Sapigueu que ensenyant l'entrada tindreu descompte al pàrquing d'ESADE Sant Cugat. 
 
 
 
Molt cordialment, 
 
 
Departament d'Educació Física i Esports 
Escola BetàniaPatmos 

 


