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XII MOSTRA  
DE LA CANÇÓ 

XXXV TROBADA  
D’ESCOLES  
EN VALENCIÀ 

PARCENT, 23 DE MAIG DE 2020 

Les escoles interessades s’hauran de preinscriure per poder participar en la mostra.


CARACTERÍSTIQUES DE LA MOSTRA: 

Canviem la dinàmica. Per segona vegada comptarem amb la participació dalt l'escenari 
d'un artista. Enguany el convidat serà Dani Miquel. Els participants de la mostra cantaran 
junt amb Dani 5 peces, oferint a l'alumnat l'experiència de participar en un vertader concert 
de música en directe.


PARTICIPANTS 

Per a participar hauran de reunir les següents condicions:


• Cursar una de les següents etapes educatives: infantil, primària, secundària o batxillerat 
de La Marina Alta.


• Ser alumnes de qualsevol Escola de Música o Conservatori de la nostra comarca.


La mostra tindrà un nombre màxim de 250 participants (50 alumnes en cadascuna de les 5 
cançons).


Cada cançó tindrà un màxim de 50 participants sobre l’escenari.




Per tal de facilitar la màxima participació de les escoles inscrites, es faran agrupaments de 
fins a 50 alumnes.


L'ordre d’actuació dels participants es designarà segons les necessitats de l’organització.


CONDICIONS D’INSCRIPCIÓ. 

Cal omplir el formulari d’inscripció que trobareu en aquest enllaç:


https://docs.google.com/forms/d/1TXtW0xBW2gPV-GgCOQkcQJakAheJ8P4Mm-
WeCNBXclk/edit

Posteriorment es realitzaran els agrupaments dels participants en les 5 cançons segons 
l'ordre d’inscripció.


Una vegada cobertes les 250 places, s'assignarà la cançó amb la qual participareu en 
la mostra i s’informarà si ho feu junt amb algun altra escola. 


Rebreu, al mateix temps, un document amb la lletra de la cançó, les parts que hauran de 
cantar l'alumnat junt amb Dani i l'àudio de la cançó en MP3.


Tot l'alumnat participant rebrà un diploma de participació i un obsequi per a l’aula de 
música.


Sols pel fet d’inscriure’s en el Concurs, ja suposa l’admissió de les presents bases.


TERMINI D’INSCRIPCIÓ. 

La inscripció es podrà realitzar fins al 18 de març. Els participants i les cançons es faran 
públics el 6 d’Abril.


CONTACTE. 

Per qualsevol dubte contacteu amb Òscar al 620374280 o a oscliaureba@gmail.com 
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