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Benvolgudes famílies, 

El dia del FESTIVAL DE PRIMAVERA s’apropa i us volem informar dels 

següents aspectes: 

LLOC DEL FESTIVAL: Auditori de Cornellà 

DIA: Divendres 20 de maig 

HORA: 16:45h (entrada alumnes) 

         17:30h (inici espectacle) 

 Recordeu que aquest dia només hi ha classe pel matí. Els alumnes que 

dinen a l’Escola, cal que els recolliu a les 15h. 

PARTICIPANTS: Alumnat de P3 a 6è d’EP 

PREU ENTRADA: 7€ 

 

INFORMACIÓ VENDA D’ENTRADES per a les famílies: 

IMPORTANT: Cada família pot adquirir 3 entrades, com a màxim. 
 

La compra es pot fer: 

1. VENTA ONLINE (24h) fent clic al següent enllaç 

https://auditoricornella.koobin.com/azorin que el dirigeix 

directe al plànol de butaques. 

 

 

https://auditoricornella.koobin.com/azorin
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 A través de la web: http://www.auditoricornella.com 

A la pestanya PROGRAMACIÓ surt un desplegable “Festivals i 

escoles”. Cal buscar el logo de l’Escola. 

Quan li doneu a comprar es va directament al planell de 

l’espectacle, una vegada es realitzi la compra correcta rebreu 

un correu electrònic amb les vostres entrades per poder 

imprimir-les o bé deixar-les al mòbil fins al dia de 

l’espectacle. 

Si no rebeu aquest correu electrònic es que NO s’ha realitzat 

correctament la compra.  
 

2. PER TELÈFON de dilluns a divendres laborables de 10h a 14h 

al 93-474-02-02 extensió 1306. 
 

3. A LES OFICINES de l’Auditori, de dilluns a divendres laborables 

de 10 a 14h, situades al carrer Albert Einstein, 51 de Cornellà 

08940. 

 

PERIODE DE VENDA D’ENTRADES 

 Les famílies de 6è EP podran comprar les entrades el dimarts 3 

de maig a partir de les 10h. 

 La resta de famílies podreu comprar les entrades a partir del 

dimecres dia 4 de maig fins al 15 de maig a partir de les 10h. 

 A partir del 16 de maig i fins al dia de l’espectacle es posaran a 

la venda les entrades sobrants. 
 

http://www.auditoricornella.com/
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Preguem que respecteu les dates i que per família us poseu d’acord en 

qui farà la compra (3 ENTRADES PER FAMÍLIA) per garantir que totes 

pugeu gaudir de l’espectacle i els vostres fills/es, de la vostra presència. 

 
 

VESTUARI ALUMNAT 
 

Els nens i nenes han de venir de casa vestits per l’espectacle tal  i com 

us indiquem: 
 

 

Parvulari P3 
Estil discoteca “Fiebre del Sábado Noche” 

(Samarretes ajustades de colors vius, pantalons 

acampanats, etc...) 

Parvulari P4 Vestits elegants per sortir de festa a la nit. 

 

Parvulari P5 
La tutora indicarà a l’agenda dels alumnes el color de 

la samarreta que ha de portar cadascú. Texans o 

leggins foscos. 

 

 

1r Primària 

1ª OPCIÓ: 

Cabells engominats, samarreta màniga curta negra, 

texans llargs de color clar i sabates o botes de lona. 

2ª OPCIÓ: 

Cabells cardats, mocador taronja per cordar al coll, 

samarreta màniga curta taronja, leggins negres, 

sabates o botes de lona. 
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2n Primària 1ª OPCIÓ: 

Cabells ben pentinats, samarreta màniga curta color 

rosa fúcsia, pantalons llargs foscos, tirants i 

“pajarita”negres i sabates de vestir. 

2ª OPCIÓ: 

Mocador al cap rosa fúcsia, samarreta de tirants 

gruixuts negra, tutú rosa fúcsia (a sota posar un 

pantalons negre curt), mitjons curts i sabates 

“ballarines” de color negre. 

3r Primària Texans i samarreta blava (blau marí, blau cel,,,) 

4t Primària Vestits de negre, amb un mocador vermell 

5è Primària Samarreta llisa ampla o camisa blanca lligada a la 

cintura d’un color llampant. Texans o leggins negres. 

6è Primària Vestits amb combinació de colors gris, blau i negre. 

 

Salutacions,  

ESCOLA AZORÍN SCCL                                          

2 de maig de 2022 


