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Veniu d’excursió amb el Grup Serra

MUSICAUIA
f

mHICA U 4a ltlIClO
El festival de pop-rock s’adre~a a estudiants i centres
escolars amb I’objectiu de descobrir joves bandes
novelles, amb el supoi-t de Spotify

M usicAula és un concurs que
pretén donar als estudiants un
espai on compartir les seves

inquietuds, desenvolupar el seu talent i
qui sap, fer el salta una carrera musical
professional. Per concursar, tots els com-
ponents del grup han de tenir una edat
compresa entre els 13 i 25 anys, sempre
que almenys un d’ells estigui matriculat
en una escola o institut i haur~ de comp-
tar amb el suport d’aquest centre. Cada
banda haurh de crear la seva pr6pia canqó
(lletra i música) i presentar-la abans del
30 gener 2013 a través de la web:
W~tpw, m¿4sicgllda, eom.

El concurs tenddt com a protagonistes
a trenta grups semifinalistes representants
d’altres trenta centres de tot el país, divi-
dir en sis zones geogrhfiques. Les llles
Balears formen la zona E juntament amb
Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.

Jurat pmfessional i jurat popular
Les canqons rebudes es podran escoltar a
través del web de MusicAula on s’hi
podrh participar com a ’jurar popular’, tot
i que també hi ha un jurar professional. Es
seleccionaran 5 grups per zona, i es conei-
xeran el 15 de febrer en el marc del Saló
Internacional de l’Estudiant ’AULA’.

En una segona fase, les 30 bandes se-
leccionades actuaran en directe al
col.legi-escenari que els correspongui se-
gons la regió. ’al costar d’un artista conso-
lidat que exercir~ de ’padrí’ i en Fofiginal
escenari RedBull TOUR BU.

Després d’una nova ronda de votacions
un grup de cadascuna de les 6 zones pas-
sar~ a la gran final.

Als guardonats se’ls ofereix la possibi-
litat de signar un contracte editorial, dis-
cogr/~fic i de management, i se’ls promo-
cionar~t durant un any.
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EXCURSIÓ A NATURA PARE
Els nins del CEIP Nicolau Calafat de Valldemoesa, que ¢ursen estudis de cinqué i sisé

de primaria, visitaren les instaHanions de Natura Parc. El grup es va intereeear molt pele fe-
lins i, espeoialment, pele tigres. A la visita, també reberen una Quelymerianda. s Fotos: E CALVO

Cada setmana, d’excursió
amb el Grup Serra

1 Grup Serra proposa als centres
educafius de Mallorca un ampli pro-
grama d’excursions de carñcter

lúdic i educatiu. Totes les escoles i instituts
interessats en participar a les sortides us
podeu apuntar al Club del Suscriptor d’OI-

IIo~, telefonant al 971 71 73 08.
Tant els menuts com els professors, i

també els pares, podran veure a la nostra
pagina web, II~laudmt~m les fotografies
de les excursions que s’han publicat a la
nostra secció del suplement escolar, tan a
Aula de premsa com a El micro en el cole.

Podreu trobar les fotografies una vegada
s’hagin publicat al suplement. Només tin-
dreu que entrar a la direcció web i cercar el

lloc o la secció dedicada a les nostres sorti-
des escolars. D’aquesta manera, podreu en-
senyar-les als vostres amics i als vostres fa-
miliars i explicar les coses que heu vist du-
rant l’excursió.

A les visites, que cobreixen diferents 5m-
bits, els nins podran aprendre a la vegada
que es diverteixen.

Enguany, els llocs que podreu visitar amb
el Grup Serra són: Natura Parc, Can Prune-
ra a Sóller amb el recorregut en tren, Ende-
sa, Es Parc, Saica Natur i Coca-Cola, a més
de les nostres instal.lacions per conaixer
com funcionan els mitjans de comunicació.
A totes les visites, els nins rebran una
Quelymerienda.
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