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CD amb totes les cançons 

de l’espectacle
Jocs d’aigua amb canó d’escuma

Campionat de jocs d’equip a l’aire lliure
Excursió amb gran gimcana

Piscina

Disseny Gràfic: María Verín (mariaverin@gmail.com)

ORGANITZACIÓ:  
 
Organitza MusicActiva en coordinació:
-...amb l’Ampa de l’escola Baldiri Reixac - Turó de Cargol 
                                                   - Parc del Guinardó - Rius i Taulet
-...amb el suport de les direccions de les escoles
-...i el suport del departament de cultura i lleure de l’Ajuntament 

SETMANES / DATES / HORARIS CADA TORN / PREU PER SETMANA de CADA TORN

Setmana 1a: del DIMECRES 25 Juny al DIVENDRES 27 Juny (casal només 3 dies)

alumnes P3-P4-P5   -matí   de 9:00 a 13:45   38,67 euros/setm.
     -matí + dinar  de 9:00 a 15:00   67,06 euros/setm.
     -matí i tarda  de 9:00 a 13:45 i
      sense dinar  de 15:00 a 17:00   50,28 euros/setm.
     -tot el dia  de 9:00 a 17:00   74,00 euros/setm.

alumnes a partir  de 1r. de primària: -matí   de 9:00 a 14:30   38,67 euros/setm.
     -matí + dinar  de 9:00 a 15:30   67,06 euros/setm.
     -matí i tarda  de 9:00 a 14:30 i
      sense dinar  de 15:30 a 17:00   50,28 euros/setm.
     -tot el dia  de 9:00 a 17:00   74,00 euros/setm.

Setmanes 2a: DILLUNS 30 Juny DIVENDRES 4 Juliol     // 3a; DILLUNS 7 Juliol DIVENDRES 11 Juliol
                  4a: DILLUNS 14 Juliol DIVENDRES 18 Juliol //  5a: DILLUNS 21 Juliol DIVENDRES 25 Juliol

alumnes P3-P4-P5   -matí   de 9:00 a 13:45   76,98 euros/setm.
     -matí + dinar  de 9:00 a 15:00   115,00 euros/setm.
     -matí i tarda  de 9:00 a 13:45 i
      sense dinar  de 15:00 a 17:00   93,11 euros/setm.
     -tot el dia  de 9:00 a 17:00   122,00 euros/setm.

alumnes a partir  de 1r. de primària: -matí   de 9:00 a 14:30   76,98 euros/setm.
     -matí + dinar  de 9:00 a 15:30   115,00 euros/setm.
     -matí i tarda  de 9:00 a 14:30 i
      sense dinar  de 15:30 a 17:00   93,11 euros/setm.
     -tot el dia  de 9:00 a 17:00   122,00 euros/setm.

setmana 6a. DILLUNS 28 Juliol DIJOUS 31 Juliol (casal només 4 dies)

alumnes P3-P4-P5   -matí   de 9:00 a 13:45   64,09 euros/setm.
     -matí + dinar  de 9:00 a 15:00   92,64 euros/setm.
     -matí i tarda  de 9:00 a 13:45 i
      sense dinar  de 15:00 a 17:00   76,35 euros/setm.
     -tot el dia  de 9:00 a 17:00   98,00 euros/setm.

alumnes a partir  de 1r. de primària: -matí   de 9:00 a 14:30   64,09 euros/setm.
     -matí + dinar  de 9:00 a 15:30   92,64 euros/setm.
     -matí i tarda  de 9:00 a 14:30 i
      sense dinar  de 15:30 a 17:00   76,35 euros/setm.
     -tot el dia  de 9:00 a 17:00   98,00 euros/setm.

SERVEI d’ACOLLIDA:  Acollida matí:  de les 8:00 a les 9:00 14,50 euros/setmana
   Acollida tarda:  de les 17:00 a les 18:00 14,50 euros/setmana
   Acollida matí + tarda:    29,00 euros/setmana
RUTES AUTOCAR:  Servei de ruta per anar al casal, solicitar en fer l’inscripció
   Ruta només matí o només tarda               29’50 euros/setmana
   Ruta matí i tarda    43 euros/setmana
DESCOMPTE:   -10% per al segon germà/na i següents
BEQUES:   l’Ajuntament proposa ajuts a les famílies que ho demanin i compleixin els requisits.

ESCOLA RIUS i TAULET  DIVENDRES  4 d’ABRIL 16:45h Plaça Lesseps 19
ESCOLA TURÓ DEL CARGOL       DIMARTS 8 d’ABRIL 17:30h c/ Sant Cugat 13
ESCOLA PARC del GUINARDÓ     DIMECRES 9 d’ABRIL 16:45 c/ Garriga i Roca s/n
ESCOLA MUSICACTIVA   DIMARTS 22 d’ABRIL 20:30h C/Massens 63 -torre-
ESCOLA MUSICACTIVA   DIMARTS 29 d’ABRIL 20:30h C/Massens 63 -torre-
ESCOLA BALDIRI REIXAC             DIVENDRES 25 d’ABRIL 16:45h c/ Olot s/n ParkGüell

INSCRIPCIÓ:

Matriculació a MusicActiva: 
-via e-mail: consulta web, descarrega’t butlleta. matricula’t via e-mail.

-presencial: de 10:30 a 14:30 i de 16:45 a 19:45
-...i a les secretaries de les escoles 

Baldiri Reixac, Turó del Cargol
Parc del Guinardó, Rius i Taulet

del 24 d’Abril al 6 de Maig de dilluns a divendres

REUNIONS 
INFORMATIVES



9:00 ARRIBADA i ESMORZAR:  Bon dia...! comencem el matí tranquil·lament, saludant a companys i professors, esmorzant i 
planificant el que farem al llarg del dia.

9:30 DANSA−GIMNÀSTICA RITMICA:  Per tal d’acabar-nos de despertar i començar el dia amb dinamisme, fem una gran 
rotllana al gimnàs de l’escola, i ens posem en marxa amb la sessió matinal de dansa-gimnàstica, activitat en què utilitzem la 
percussió corporal i els exercicis d’improvisació rítmica per a mobilitzar el cos i la veu.
Tota la sessió es realitza amb l’acompanyament d’instruments de percussió tocats en directe que ens desperten i ens donen 
força i energia per a tot el dia.

10:00 ASSAIG de les CANÇONS de l’ESPECTACLE:  Quan ja estem en marxa, cada grup d’alumnes ocupa un espai diferent i 
ben dirigit pels seus professors, assagem les cançons que donen vida als personatges i a les escenes que representem a 
l’ESPECTACLE i que omplen de sentit a totes les ACTIVITATS ARTÍSTIQUES i ACTIVITATS LÚDIQUES del casal.

11:00 / 12:30 PISCINA i JOCS d’AIGUA AMB CANO D’ESCUMA: Ja hem fet l’assaig!!!. Per a esbargir-nos i gaudir de l’estiu i 
les vacances, anem a la piscina o fem jocs d’aigua per banyar-nos, prendre el sol, estar a l’aire lliure i disposar de temps i 
d’espai per a jugar.

13:45 / 14:30 DINAR:  Després de la piscina, tornarem a l’escola per menjar dinars “boníssims” i recuperar les forces i l’energia.

alumnes P3-P4-P5   Dilluns a partir de les 11:00 ....... PISCINA CREUETA del COLL
     Dimarts a partir de les 11:00 ...... JOCS d’AIGUA.
alumnes 1r i 2n de primària:  DL i DM a partir de les 12:30 ...... PISCINA CLUB TENNIS LA SALUT
alumnes a partir de 3r. de primària:  DL i DM a partir de les 12:30....... PISCINA CLUB NATACIÓ CATALUNYA

alumnes P3-P4-P5:    dinar a les 13:45
alumnes a partir de 1er. de primària:  dinar a les 14:30

15:30  TALLERS ARTISTICS: 
TALLER de PLÀSTIQUES: Utilitzarem tècniques plàstiques molt variades per crear els vestuaris, les màscares, les esceno-
grafies, i els elements escultòrics amb què realitzem les escenificacions del CONCERT-ESPECTACLE.
TALLER d’ESCENIFICACIÓ i COREOGRAFIA: Quan haguem après bé les cançons, les músiques i els textos, i a mida que 
anem disposant dels vestuaris de les escenografies i de tot el material necessari per a construir l’escena, podrem fer els 
assajos de les escenes de l’espectacle, ben dirigits pels professors de MusicActiva i gaudint de les músiques tocades en 
directe. Quant més material tinguem i més assajos poguem fer, millor. S’acosta el dia de l’espectacle i estem cada vegada 
més emocionats!!!!

DIMECRES: EXCURSIO amb GRAN GIMCANA pels grans i JOCS TEATRALITZATS pels petits.
Cada dimecres farem una excursió de tot el dia a diferents espais “naturals”, que ens permetran jugar i gaudir de l’aire lliure i, a més a més, 
ens serviran de font d’inspiració per enriquir el nostre espectacle, ja que les activitats de l’excursió consisteixen en participar en els jocs 
temàtics dissenyats a partir de la la ficció de l’espectacle: els grans participaran en una GRAN GIMCANA on hauran de competir per equips 
superant tota mena de proves ambientades en l’argument de l’espectacle. Els petits relitzaran JOCS TEATRALITZATS on es convertiran en 
personatges de la història que explica l’espectacle. Després de dinar, uns i altres tindran temps per poder fer jocs lliures que en el cas dels 
petits són jocs que realitzen en petit grup ben atesos per cada un dels professors, i en el cas dels grans, són jocs escollits pels propis 
alumnes que normalment són partits de futbol, de basket i altres esports, on participen no només els alumnes sino també els professors, el 
que crea molt bon ambient i posa a tothom de molt bon humor.

DIJOUS 17:00 ESPECTACLE obert a MARES i PARES i tots els amics que vulgueu convidar
Ha arribat el gran dia...! cada dijous presentarem l’espectacle obert als pares dels alumnes i a tots els amics i familiars que vulgueu convidar, 
a on escenificarem la nostra història utilitzant tota la feina que hem realitzat als tallers de creació artística: cantarem les cançons que hem 
après als assajos musicals; ballarem les danses i coreografies de moviment escènic que hem preparat als tallers d’escenificació; ens 
vestirem amb els vestits i complements que hem fet als tallers de plàstiques; instal.larem les magnífiques escenografies i les escultures 
escèniques que hem construït, i llegirem o representarem els textes literaris que hem creat arrel de l’argument de l’espectacle. Quina 
emoció!...els nervis dels camerinos, l’emoció de les bambalines i la força i l’energia de l’escenari...!!!
Quan acabi l’espectacle rebrem els aplaudiments i les felicitacions dels pares i de tot el públic, tindrem una sensació molt intensa que 
recordarem molt de temps i ens quedarem molt satisfets de la nostra experiència.

DIVENDRES: CAMPIONAT de JOCS d’EQUIP TRADICIONALS i ESPORTIUS amb ENTREGA de TROFEUS
CAMPIONAT de JOCS d’EQUIP: El divendres, a jugar...!!!! Ja hem fet l’espectacle i podem dedicar tot el matí a participar al “Campionat de 
Jocs d’Equip Esportius i Tradicionals”. Formarem equips i organitzarem tornejos per a practicar els nostres jocs esportius preferits, aprenent a 
gaudir i a divertir-nos no només quan guanyem, sino també quan sabem compartir el joc, les bromes i el bon humor amb els companys.
TALLER de CONFECCIÓ de TROFEUS: A mig matí, els nens i nenes que vulguin i de manera totalment voluntària, podran realitzar el taller 
de plàstiques on confeccionarem les copes, les medalles, els diplomes i tota mena de trofeus amb què premiarem la capacitat de 
col.laboració amb els companys, la capacitat d’implicació en el joc, la generositat amb els companys i la capacitat per a divertirnos tant si 
guanyem com si perdem.
PARTIT de FUTBOL de “PROFES contra ALUMNES” i FESTA de l’ESCUMA:
FESTA d’ACOMIADAMENT i ENTREGA de TROFEUS: Per la tarda farem la festa d’acomiadament, on farem els actes d’entrega de trofeus a 
cada un dels equips, on recordarem tot el que ens ha passat durant la setmana amb projecció de fotos i de vídeos de l’espectacle de 
l’excursió i de la resta d’activitats, i ens acomiadarem amb cançons i dedicatòries especials pels companys que aquella setmana deixen el 
casal. Fins la setmana vinent....!!!

...amb aquesta programacio,
    mira quina setmana pasaras al casal

Tel. 93−285 06 93 // Fax: 93−213 60 58 
E−mail: musicactiva@musicactiva.net

www.musicactiva.net

EDATS i PROGRAMACIO de l’ACTIVITAT:
La programació de l’activitat està feta per que hi puguin participar nens, nenes i joves, des dels 3 anys fins als 14 anys.

FORMACIO de GRUPS:
Els grups d’alumnes s’organitzen per edats i atenent també les característiques personals de cada alumne, a partir de la informació que us 
demanem a mares i pares a la BUTLLETA de MATRICULACIÓ.
La composició dels grups va a càrrec dels directors pedagògics de MusicActiva -Miriam Darriba, Isabel Darriba i Abel Castelló.-, que en 
funció de la informació que ens faciliteu a les butlletes de matriculació, formen els grups atenent també les característiques personals dels 
vostres fills i filles, i sempre que cal, ens posem en contacte amb mares i pares per tutelar l’estada al casal dels nens i nenes que ho 
necessiten

CONTINGUT de les ACTIVITATS segons EDATS:
Les activitats del casal estan dissenyades mitjançant l’aplicació dels procediments del Mètode Creatiu per a l’Aprenentatge Musical. Això fa 
possible que alumnes d’edats diferents i de característiques personals i facultats artístiques molt diverses puguin realitzar les mateixes 
activitats treballant però, continguts d’un nivell diferent que es corresponen amb les capacitats de cada edat i s’adapta de manera molt 
flexible a les característiques personals de cada alumne. D’aquesta manera fem possible que tots els nens, nenes i joves que participen al 
casal puguin realitzar les mateixes activitats i compartir la creació i la presentació d’un gran espectacle en el que participen TOTS els 
alumnes del casal de TOTES les edats, i en el que TOTS poden trobar el seu lloc i sentir-se plenament identificats amb els seus personat-
ges.

DATES i HORARIS d’ASSISTÈNCIA al CASAL i PREUS:
L’assistència al casal es pot fer per setmanes, doncs les activitats estan dissenyades per que els alumnes que només fan una setmana de 
casal puguin realitzar un procés creatiu complert, i per a que els alumnes que assisteixin al casal durant vàries setmanes o fins i tot 
participin al casal durant totes les setmanes, no repeteixin mai la mateixa activitat i participin d’un procés acumulatiu amb el que construïm 
un espectacle cada vegada més complet i en el que els alumnes tenen cada vegada més participació.
Els alumnes que ho desitgin tenen també la possibilitat de realitzar el casal només pel matí, quedant-se a dinar o marxant acasa sense 
dinar, i també la possibilitat de fer el casal pel matí, dinar a casa i tornar al casal per la tarda.
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