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intensament… 
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“Music Moments” 

Per a alumnes d’infantil i primària 
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Music Moments 
 

El curs arriba a la seva fi i en Jazzy pren el relleu per 

a motivar i ampliar els horitzons musicals dels nens i 

nenes en el campament urbà Music Moments. 

 

Durem a terme projectes que tenen la música com a 

eix vertebrador, desenvolupant les habilitats 

artístiques dels nens i nenes i ampliant la seva cultura 

musical des d'un enfocament lúdic que segur no els 

deixarà indiferents. 

 

QUI POT ANAR-HI? 
Nens i nenes des de P3 fins a 6è de primària amb 

moltes ganes de passar-s’ho bé. 

 

QUAN I ON? 
Del 28 de juny al 30 de juliol a les instal·lacions de 

l’Escola La Salle Tarragona. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 Els grups seran reduïts i de convivència. 

 Es formaran en funció del nombre d’alumnes inscrits. En 

cas de no arribar a un nombre mínim de participants, 

ACTIVA es reserva el dret de no iniciar l’activitat i us 

informarà degudament. 

 S’entregarà l’equipament del Casal (motxilla, gorra i 

samarreta) de regal a tots els participants. 

 Tots els alumnes rebran un informe de valoració l’últim 

dia del Casal. 

QUOTES I FORMA DE PAGAMENT 

 

Setmanes 9 -15h (dinar inclòs) 

1 setmana 167,5€ 

2 setmanes 320€ 

3 setmanes 462,5€ 

4 setmanes 595€ 

Casal complet (5 setmanes) 722,5€ 

 

Preu del servei d’Acollida MATINAL (de 8 a 9h): 

10€/setmana. 

 

Matrícula: GRATUÏTA  per als alumnes de l’Escola.  

 

FORMA DE PAGAMENT: Domiciliació bancària. 

 

 

 

INSCRIPCIONS 
 

Emplenar el formulari ONLINE que indiquem a continuació, 

escollint les diferents opcions del casal anteriorment 

detallades, i marcant les dates exactes* de les setmanes 

que assistirà cada alumne/a.  

 

* És imprescindible especificar les dates exactes de les 

setmanes que assistirà cada alumne. 

 

TERMINI D’INSCRIPCIÓ: Abans del 31 de maig. 

 

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ: 

https://forms.office.com/r/bga9s9KXQR  

 

REUNIÓ INFORMATIVA 

17 de maig a les 18h al següent link: 
Fes clic aquí per unir-se a la reunión 

 

INFORMACIÓ 

C/ Mallorca 221, 3r 2a · 08008 Barcelona 

93 284 02 22 / idiomes.cat2@activa.org 

 

 

 

 

QUÈ FAREM? 
 

Gimcanes divertides 

Jocs d’aigua diaris 

Esports i activitats lúdiques 

Teatre 

I MOLTES COSES MÉS! 

 
MATÍ: 

 8:00h Acollida matinal (opcional) 

 8:50h Entrada esglaonada. 

o 8:50h INFANTIL 

o 8:55h PRIMÀRIA 

 

 9:00h Benvinguda i hàbits d’higiene 

 9:15h Inici ZOOM CAMP – 1a activitat 

 10:30h ESMORZAR 

 11:00h 2a activitat 

 11:45h Jocs d’aigua 

 

MIGDIA: 

 13:00h DINAR i DESCANS 

o Dinar 

o Activitats de sobretaula 

 

 14:50h Sortida esglaonada. 

o 14:50h PRIMÀRIA 

o 14:55h INFANTIL 

 

 

 

 

 

VEURE CONSIDERACIONS EN RELACIÓ AMB 
LA COVID-19 A LA PÀGINA SEGÜENT 

https://forms.office.com/r/bga9s9KXQR
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af9e6f6f991f349179d5a5399fc15a02e%40thread.tacv2/1620659520644?context=%7b%22Tid%22%3a%229d862422-218e-48ba-878f-ea11c19eb76c%22%2c%22Oid%22%3a%2210e036a6-1669-4db5-ab01-e403c4004a37%22%7d
mailto:idiomes.cat2@activa.org


 

 

 

 

Consideracions en relació amb la Covid-19 
Ampliació de les mesures preventives per al desenvolupament de les activitats: 

 GRUPS REDUÏTS. 

 Xerrada informativa, el primer dia, dels monitors amb els alumnes per establir les normes i conscienciar-los de la seva responsabilitat individual. 

 Manteniment de la distància física de 2 metres per a la realització d'activitats, tant artístiques com esportives. 

 Rentat de mans freqüent o bé amb sabó i aigua o bé amb solucions hidroalcohòliques (es disposarà de dispensadors per al seu ús constant). 

 Ús obligatori de mascaretes. 

 Disponibilitat de mocadors de paper d'un sol ús per a una higiene respiratòria contínua. 

 Neteja i desinfecció dels materials utilitzats en cada activitat. 

 Control sobre els grups conformats des de l'inici del curs per dur un registre de la traçabilitat dels contactes. 

 Realització d'un control de temperatura a l'hora d'entrar. 

 Entrada i sortida esglaonada d'alumnes. Els acompanyants NO podran accedir a les instal·lacions.  

 Es recomana NO dur cap objecte de casa: polseres, anells, penjolls, etc. 

 Es recomana dur el cabell recollit cada dia. 

 Desinfecció del calçat a l'entrada de les instal·lacions. 

 Es recomanen tuppers per als esmorzars o bosses de tela. Cada alumne/a manipularà només els seus i els durà al contenidor sense tocar els dels 

altres companys.  

 Cartells de senyalització amb recomanacions sanitàries a tots els espais on es duu a terme el curs. 

 Distribució cuidada d'espais i activitats per a la no coincidència de diversos grups simultàniament. 

 

Pla de Contingència empresarial. Poden consultar-ho aquí: www.activa.org/plan-contingencia 

 

http://www.activa.org/plan-contingencia
http://www.activa.org/

