
	
	

Benvolguts i benvolgudes: 

 

Amb molta il·lusió, us fem saber que el curs 2021-2022 tornem a 

reprendre l’activitat d’El Musical Participatiu, i que ho farem amb 

l’estrena de l’espectacle El Millor teatre del Món!  

 

Us volem confirmar que comencem el procés de rebuda de les 

sol·licituds dels diferents centres interessats en participar-hi. 

 

Des d’ara i fins el dia 30 de setembre estarà obert el formulari 

per fer la inscripció a l'activitat. Amb totes les sol·licituds rebudes 

començarem a atorgar els dies i les hores de les sessions a cada centre, 

sempre intentant respectar la vostra demanda i seguint un rigorós 

ordre d'inscripció.  

 

De moment, però, us avancem les següents informacions: 

 

DATES DE L'ESPECTACLE 

• Del 9 al 20 de maig, en sessions diàries que poden ser en les 

hores següents: 11'30h, 16'00h i 19'15h. 

• Per a aquells centres que ho desitgin, hi haurà sessions en cap 

de setmana (14 i 15 de maig). Si teniu interès en participar en 

les sessions de cap de setmana ho podeu indicar en el formulari 

d’inscripció. 

 

LLOC DE L'ESPECTACLE 

• Teatre de l'Aliança del Poblenou 

Rambla del Poblenou, 42 

08005-Barcelona 



	
 

 

DATES DE LA FORMACIÓ PEL PROFESSORAT 

• Els dimarts 26 d'octubre, dilluns 24 de gener i dimarts 5 

d’abril, en horari escolar de 9'00h a 13'00h i de 14'30h a 16'00h 

 

PAGAMENT DE LA INSCRIPCIÓ 

• Amb la proposta de data assignada, caldrà que feu el pagament 

dels 40€ de la inscripció al compte corrent d'EL MUSICAL 

PARTICIPATIU, seguint les nostres indicacions.  

• Aquelles centres que ja havíeu abonat la inscripció en el moment 

en que es va suspendre la darrera edició, no caldrà que torneu a 

fer el pagament. 

 

LLIURAMENT DEL MATERIAL 

• Després de rebre el pagament de la inscripció, us donarem 

accés a tot el material de partitures i àudios. 

 

Moltes gràcies per la vostra confiança! Esperem veure'ns ben aviat! 

 

Cordialment, 

Maurici Albàs, Blanca Boix i Toni Chelvi 

El Musical Participatiu 

musicalparticipatiu2022@gmail.com	


