
                                                 
                                                                                                         

TRIA D'HORARIS ENSENYAMENTS ELEMENTALS CURS 2020/2021

La tria es farà individualement segons els dies i horaris que a continuació es detallen. 
La no assistència a la tria en l'horari indicat implica l'assignament d'horari per part del 
centre. 

DILLUNS 14 DE SETEMBRE

TRIA HORARIS 2n CURS ENSENYAMENTS ELEMENTALS. 

A partir de les 16.00 hores es procedirà a la tria d’horaris (sols per a l’alumnat de 2n 
curs d’EE).
Cada alumne/a ha de triar un grup de LLENGUATGE MUSICAL (2 hores setmanals) i 
altre de COR (1 hora setmanal)
L’oferta d’horari per a classe d’instrument es farà en el mateix moment de tria.

LLENGUATE MUSICAL
Grup A: dilluns i dijous, de 16.30 a 17.30 hores
Grup B: dimarts i divendres, de 17.30 a 18.30 hores
Grup C: dimarts i dijous, de 18.30 a 19.30 hores
Grup D*: dimecres, de 17.30 a 18.30 hores +  divendres, de 18.30 a 19.30 hores

COR
Grup A: dilluns, 15.30 a 16.30 hores
Grup B: dimarts, 16.30 a 17.30 hores
Grup C: divendres, 16.30 a 17.30 hores

DILLUNS 14 DE SETEMBRE

TRIA HORARIS 3r CURS ENSENYAMENTS ELEMENTALS. 

A partir de les 18.30 hores es procedirà a la tria d’horaris (sols per a l’alumnat de 3r 
curs d’EE).
Cada alumne/a ha de triar un grup de LLENGUATGE MUSICAL (2 hores setmanals) i 
altre de COR (1 hora setmanal)
TOT l’alumnat (tots els instruments) de 3r d’EE tè CONJUNT els dimecres de 17.30 a 
18:30 hores.
L’oferta d’horari per a classe d’instrument es farà en el mateix moment de tria.

LLENGUATE MUSICAL
Grup A: dilluns i dimecres, de 15.30 a 16.30 hores
Grup B: dilluns i dimecres, de 16.30 a 17.30 hores
Grup C: dilluns i dimecres, de 18.30 a 19.30 hores
Grup D: dilluns i dimecres, de 19.30 a 20.30 hores

COR
Grup A: dilluns, 17.30 a 18.30 hores
Grup B: dimecres, 15.30 a 16.30 hores
Grup C: dimecres, 16.30 a 17.30 hores
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DIMARTS 15 DE SETEMBRE

TRIA HORARIS 4t CURS ENSENYAMENTS ELEMENTALS. 

A partir de les 16.00 hores es procedirà a la tria d’horaris (sols per a l’alumnat de 4t 
curs d’EE).
Cada alumne/a ha de triar un grup de LLENGUATGE MUSICAL (2 hores setmanals) i 
altre de COR (1 hora setmanal)
TOT l’alumnat (tots els instruments) de 4t d’EE tè CONJUNT els dimecres de 18.30 a 
19:30 hores.
L’oferta d’horari per a classe d’instrument es farà en el mateix moment de tria.

LLENGUATE MUSICAL
Grup A: dilluns i dimecres, de 15.30 a 16.30 hores
Grup B: dilluns i dimecres, de 16.30 a 17.30 hores
Grup C: dilluns i dimecres, de 17.30 a 18.30 hores
Grup D: dilluns i dijous, de 18.30 a 19.30 hores

COR
Grup A: dimarts, 15.30 a 16.30 hores
Grup B: dimarts, 17.30 a 18.30 hores
Grup C: dimarts, 18.30 a 19.30 hores

Oliva, 10 de setembre de 2020
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