
 

COM INSCRIURE’S   

Us podeu inscriure a través de la pàgina web 

(www.estudicasas.com) a partir del 27 de Maig. 

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. 

 

 

Preus 

Temps Per alumne Per germà/na Acollida Ac. matí i migdia 

1 setmana 95 € 90 € 5 € 8 € 

 

Horaris 

de dilluns a divendres 

de 9h a 13:30h  Acollida 8:30 a 9:00h / 13:30 a 14:00h 
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PRESENTACIÓ 

Us proposem un casal de setembre per a infants de 6 a 12 anys que 

combina l’aprenentatge musical  amb activitats a l’aire lliure, del 

30 d’Agost  al 3 de setembre 2021. 

El setembre abans d’iniciar l’escola,  és una bona  oportunitat per 

cultivar la música, d’una manera distesa volem potenciar la 

creativitat, l’expressió artística, intel·lectual, emocional  i anímica 

dels nens/es.  

Aquest casal te l’objectiu de submergir els infants en el món de la 

música. A través de la roda d’instruments descobriran la varietat 

de sons i possibilitats que ens ofereix cadascun. És una bona 

oportunitat per a fer un tastet musical i animar-se a estudiar un 

nou instrument durant el curs. 

  

 INFORMACIÓ PRÀCTICA 

Per esmorzar anirem al Parc de la Xemeneia ( C/ Llull, 26) al què hi 

anirem caminant, cal que diàriament els/les alumnes portin un 

petit esmorzar. La resta de les activitats es duran a terme al nostre 

centre, a l’EMAC. 

 

 

QUÈ FAREM AL CASAL? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant tota la setmana els alumnes faran un tastet de totes les famílies 
musicals per tal d’iniciar-se a l’instrument. 

h/dies dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

8:30 a 9h Acollida Acollida Acollida Acollida Acollida 

9h a 11h 
Roda 

d’instruments 

Roda 

d’instruments 

Roda 

d’instruments 

Roda 

d’instruments 

Roda 

d’instruments 

11h a 11:30h Esmorzar Esmorzar Esmorzar Esmorzar Esmorzar 

11:30 a 12:30h Jocs al parc  Jocs al parc Jocs al parc Jocs al parc Jocs al parc 
 

12:30 a 13:30h Coral 
Construirem 
Instruments 

Coral 
Construirem 
Instruments 

Audició 
instruments 

13:30 a 14h Acollida Acollida Acollida Acollida Acollida 


