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ASSAJOS EN CLASSE
Assajavem tots els dies de classe, però per a preparar un concert es necessita 
més que dos hores sols a la setmana. Per això, quedavem per les vesprades i 
assajavem.



En classe també es vam informar sobre l´holocaust:
-Vam vore un documental sobre una dona que havia estat de xicoteta en camps 
de concentració, i que dibuixava mentres estava allí.  La dona es diu HELGA 
WEISSOVA.





ASSAIG GENERAL 
El dia anterior de que ens fórem, vam fer un assaig general 
on van vindre els pares a veure´ns.



XARRADA AMB JUAN CARLOS SANZ BRIZ

El primer dia, en arribar a Madrid, 
després de situar-se a l’hotel, vam 
assistir al primer encontre d’alumnes 
al CTIF Madrid-Sur, centrat en la 
figura de Sanz Briz (EL ÀNGEL DE 
BUDAPEST).
Una vegada allí,  Juan Carlos Sanz 
Briz el fill de l’ àngel de Budapest, 
ens va contar com el seu pare va 
salvar la vida  més de 5000 jueus 
hongaresos.



Després d’aquesta xarrada vam visitar 
la biblioteca i l’exposició que hi havia en 
motiu del 10 aniversari de la seua 
inauguració.



SEGON DIA
El segon dia de estar en Madrid vam anar al concert amb els 
de Las Rozas. Primer vam assajar i quan ja va vindre la gent 
vam començar a tocar! Primer nosaltres i després els de Las 
Rozas. Ens va eixir molt bé!



Quan vam acabar vam eixir a fer-se fotos tots junts i se´n 
vam anar a veure un poc aquella part de Madrid inclós la 
Plaça Espanya d´allí.



A l´hora de dinar tots vam anar a un restaurant i ens vam 
seure amb els de Madrid.



EXPOSICIÓ AUSCHWITZ
Al dia següent vam anar a veure una exposició sobre el camp de concentració 
d’Auschwitz, el més letal de tots,on més de 1.100.000 persones foren 
assessinades.Vam veure coses com part de l’alambrda del camp de 
concentració, roba tant de jueus com d’alemans, jocs dels xiquets jueus...



VISITA AL MUSEO DEL PRADO



WARNER BROS

El últim dia vam anar 
a la Warner Bros per 
pasar allí tot el dia.
PEL matí plovia pero 
no va pasar molt de 
temps fins que va 
eixir el sol y vam 
pasar un dia 
fantàstic.


