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“MUSIC	PAM”	
	

DIMARTS	 DIJOUS	

16:00-16:55	 15:05-16:00	

Dues	hores	setmanals	

	
	

En/Na................................................................................................. 

pare, mare o tutor/a amb DNI ..............................(email:………………………..) 

 
AUTORITZE              / NO AUTORITZE     

el meu fill/a ................................................................................ del 

curs: ............ i grup: ......... 

 
a participar en el “MUSIC PAM” Extralectiu del Plà  d’Actuacions per a 
la Millora amb el compromís de mantindre contacte amb el professorat 
mitjançant les entrevistes que aquest considere convenients.  
 
Així mateix em compromet també a motivar el meu fill/a perquè continue 
amb els seus estudis, assistisca al centre amb regularitat, amb una 
conducta adequada i aprofitament satisfactori. 
 
Conec a través del professorat que l’absència injustificada, la conducta 
desadaptada i un deficient aprofitament són causes de la baixa de 
l’alumne/a en aquest Programa. 

 
 

 
Aldaia, a ……… de /d’ ………………………… de 2017 

 
 
 
 
 
 

Signat: ……………………………………….. 
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INFORMACIÓ SOBRE EL “MUSIC PAM” 

 
El present curs que acaba d’iniciar-se presenta una novetat per a les 

vesprades en l’IES: el “Músic PAM”. Es tracta de vindre a l’Institut a realitzar 
activitats musicals com una forma d’aprendre i gaudir de la música. 

 
DE QUÈ TRACTA? 
 
La idea inicial és fer un cor i un grup instrumental, per tant la persona que 

vinga ha d’estar disposada a cantar i tocar en conjunt. Depenent del nombre 
d’alumnes, es proposaran les activitats més adients. 

 
L’objectiu principal és, com hem dit abans, aprendre i gaudir de la música, i 

depenent de les activitats i de les inquietuts dels participants, enfocarem la pràctica 
a: 

- recolzar activitats del Departament de Música; 
- realitzar concerts en l’Institut en determinats moments del curs; 
- participar en trobades (ja ens hem preinscrit en la trobada musical 

“Com sona l’ESO”); 
 
QUIN HORARI TENIM? 
 
En un principi, hem ficat dues hores setmanals: dimarts de 16:00 a 16:55 i 

dijous de 15:05 a 16:00. Hem dit “en un principi” perquè pot variar, atenent a les 
necessitats (per exemple, pot ser que una setmana tinguen lloc les dues classes 
seguides, etc...). 

 
QUI POT VINDRE? 
 
Qualsevol alumne o alumna matriculat/da a l’Institut. 
 
ÉS NECESSARI SABER MÚSICA? 
 
No, amb les nocions bàsiques que normalment treballem en les classes 

ordinàries hi ha prou. 
 
FA FALTA PORTAR UNS INSTRUMENT? 
 
No, farem servir els de l’aula de Música, però pot ser que si qualsevol 

membre del “Músic PAM” sap tocar un instrument, el faça servir per diferents 
activitats. 

 
COM ENS APUNTEM? 
 
Entrega FIRMAT el CONSENTIMENT adjunte en jefatura d'estudis o  a 

Josep Bisbal(prof. Música) 
 
UNA VOLTA INSCRIT, ÉS OBLIGATÒRIA L’ASSISTÈNCIA? 
 
Sí, és com una classe més: ficarem faltes i informarem als pares de les 

faltes d’assistència. 


