COM INSCRIURE’S
Us podeu inscriure a través del formulari
https://forms.gle/U6ZiCAH9JikWrddm9 o bé posant-vos en contacte amb
administració, general.emac@gmail.com o al 932504901.
El pagament es farà en efectiu a administració. La reserva de plaça
comporta el pagament del 25% de l’import d’una setmana, que no es
reemborsable en cap cas. La resta es pagarà el primer dia del casal.
CASAL PETITS I MITJANS
Preus per alumne/a i setmana
Horari
Preu per alumne/a
8:30-9:00 (acollida)
5€
9:00-13:00 (sense dinar)
100 €
9:00-16:30 (dinar inclòs)
135 €
16:30 - 17:00h (acollida)
5€
*Hi ha l’opció de quedar-se a dinar, pels infants que facin casal
només al matí, per 6/€ al dia
El casal inclou totes les mesures i protocols aprovats per la Generalitat i el
PROCICAT envers a la COVID-19.
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PRESENTACIÓ
Us proposem un casal musical d'estiu adaptat a diferents edats i
necessitats, que combina l'aprenentatge musical i creatiu amb activitats
a l'aire lliure.
L'estiu és una bona oportunitat per cultivar la música. D'una manera
distesa volem potenciar la creativitat, l'expressió artística, emocional i
anímica dels nens/es i joves a través del joc i l'experimentació.
Aquest any viatjarem en el temps, descobrirem
diverses formes d’expressar-se a través de la música
i l’art i, sobretot, deixarem via lliure a la imaginació i
la diversió.
T’atreveixes a sumar-te a l’aventura?

INFORMACIÓ PRÀCTICA
Sortides i dinar:
o Realitzarem una sortida a la setmana en funció dels grups d’edat
(Museu de la Música, estudi de gravació...)
o Un cop a la setmana realitzarem una activitat al voltant de
l’aigua.
o Esmorzarem pels diferents parcs del barri.
Grups:
o Hi haurà el grup de petits (3-5), el grup de mitjans (6-8) i el grup
de grans (9-12).
o Els grups realitzaran activitats adequades a la seva edat.
Setmanes:
o Setmana 1 (del 28 al 2 de Juliol)
o Setmana 2 (del 5 al 9 de Juliol)
o Setmana 3 (del 12 al 16 de Juliol)
o Setmana 4 (del 19 al 23 de Juliol)
o Setmana 4 (del 26 al 30 de Juliol)

QUÈ FAREM AL CASAL?
*Aquest és un horari orientatiu. Els infants es dividiran en petits
grups de treball per a algunes activitats específiques, per la qual
cosa es pot produir una lleu modificació de l’horari.
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