26è Encontre de Teatre
(Andratx, 10 abril 2017)
Quarta i darrera circular
(abril 2017)
Benvolguts amics i companyes,
Aquesta és la quarta i darrera circular en què podreu trobar: el programa definitiu, un
recordatori i les darreres recomanacions.
Adjunt a aquest correu hi trobareu dos annexos: la distribució dels alumnes per tallers i
la ruta dels autocars.

Programa definitiu
26è Encontre de Teatre (Andratx, 10 abril 2017)

Matí
8.00h: Trasllat cap a Andratx
9.00-10.00h: Recepció al teatre Sa Teulera
10.00-12.30h: Primera sessió de tallers
12.45h: Teatre de gest Frontera i col·loqui amb els actors
Migdia
14.00-15.30h: Dinar (a càrrec de cada participant)
14.45h: Activitat col·lectiva
Horabaixa
15.45-17.30h: Segona sessió de tallers
17.45-19.00h: Mostra dels tallers
19.30h: Partida dels autocars des d’Andratx

Centres participants
IES Madina Mayurqa – IES Binissalem – IES Can Peu Blanc – IES Baltasar
Porcel – IES Son Rul·lan – IES Berenguer d’Anoia – IES Marratxí – IES
Joan M. Thomàs – IES Sineu – IES Guillem Sagrera – IES Calvià – Col·legi
La Milagrosa – Escola de Música i Teatre de Llucmajor

Distribució d’alumnes per taller
La trobareu com a document adjunt .
Si localitzau alguna errada, avisau-nos i en farem la rectificació pertinent.

Ruta dels autocars
La trobareu com a document adjunt.
A la ruta d’autocars hi ha un professor responsable a cadascun, es tracta del professor
del primer centre que puja a l’autocar. Les seves tasques, bàsicament, són: comprovar
que se segueix la ruta prevista, comunicar al conductor quan pot partir perquè tothom ja
és dalt de l’autocar i posar-se en contacte amb na Marina Vergés (responsable dels
autocars al telf 619117629) si hi ha qualsevol incidència. En alguns autocars, a part dels
alumnes dels centres corresponents, hi pujarà també algun professor de taller, que
consta a la llista que teniu. Aneu alerta a no marxar sense ell!
Està previst que l’hora de tornada sigui sortir d’Andratx al voltant de les 19’30h, però
avisau les famílies que és un horari aproximat.

Recordatori
DINAR
Recordau que el dinar va a càrrec de cada participant. L’ Ajuntament d’ Andratx convida
els professors de taller i els professors acompanyants a fer un menú a un bar-restaurant
de la zona. Si preferiu dinar amb els vostres alumnes, o pel vostre compte, indicau-nosho a la reunió que farem en arribar.
ÚS D’IMATGES
SENSE L’AUTORITZACIÓ D’ÚS D’IMATGES un alumne NO pot assistir a les jornades.
Les haureu de lliurar en arribar a Andratx a l’organització, dins un sobre amb el nom del
centre escrit a l’exterior, durant la reunió que es fa sempre amb el professorat. Teniu un
model de document adjunt a la segona circular. El podeu recuperar baixant-vos-el de la
pàgina www.trenta-1.cat .

UN CAPELL
L’organització demana que cada participant porti un capell (d’elaboració pròpia o no,
original o no, vell o nou, formal o informal...) per fer una interacció en un moment determinat de la jornada i, sobretot, advertiu els assistents que el capell (gorra o similar) que
duguin a la jornada no l’han de tenir massa gelós perquè potser se n’hauran de desprendre i dornar-lo a algú altre.

BAIXES
Si teniu alguna baixa, ens l’heu de comunicar EL MÉS AVIAT POSSIBLE, però en darrer
extrem ho heu de fer a la reunió que farem abans de començar la jornada.

✓ Si necessiteu algun tipus d’aclariment podeu telefonar a:
Magdalena Serra, 971757278 (matins)
639347406 (horabaixes i vespres)
Marina Vergés, 616117629.
Rebeu una cordial salutació,
Associació Trenta-1
(Comissió de Teatre)

