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PEIXOS i
PEIXETS
P3−P4−P5

´
TALLERS ARTISTICS
de l’ESPECTACLE:
Assaig Cançons de l'espectacle
`
Dansa−Gimnastica
matinal
`
Taller de Teatre − Taller de Plastiques

PISCINA: JOCS D'AIGUA amb Cano´ d'escuma.

´

´

SUPER−EXCURSIONS: amb JOC S TEATRALITZATS
MIL JOCS en UN :
´
Jocs de Motricitat,
´ Relacio i Fantasia
Taller de confeccio´ de trofeus
Festa de comiat amb
entrega de trofeus

a les escoles:
Baldiri Reixac − Turó de Cargol
Parc del Guinardó − Rius i Taulet
i alumnes externs RUTES BUS BCN

Informa’t:

www.musicactiva.net

−dilluns i dimarts−

PEIXOS
i PEIXETS
P3 P4−P5

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

`
´
9:30−DANSA−GIMNASTICA
RITMICA:

Per tal d’acabar-nos de despertar i començar el dia amb dinamisme, fem una gran rotllana al
gimnàs-pati de l’escola, i ens posem en marxa amb la sessió matinal de dansa-gimnàstica, activitat
en que 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..............reserva el teu CD!!!!!

Com ens agraden les cançons de l’espectacle!!!! Cada cançó ens presenta un personatge i ens emociona
explicant-nos les seves aventures. Les aprendrem totes, les cantarem durant tot el casal i se’ns quedaran
ben a dintre per què ens puguin acompanyar durant tot l’estiu i durant tot l’any.

11:00−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 A DINAR!!!!

Quina gana!!!! ....menjarem els menjars boníssims que ens prepara el cuiner/a del castell -cuina pròpia-.

´
15:00 TALLERS ARTISTICS
per la CREACIO´ de l’ESPECTACLE
TALLER de PLÀSTIQUES: Utilitzarem tècniques plàstiques molt variades per crear els vestuaris, les màscares, les escenografies, 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!!!!

17:00 ...FINS DEMÀ!!!!

dimecres: EXCURSIO´
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DJ 17:00
A L’ABORDATGE!!!

RUTES d’AUTOCAR
I ACOLLIDA

DIMECRES: EXCURSIONS amb JOCS TEATRALITZATS

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: Realitzarem JOCS TEATRALITZATS on ens
convertirem en personatges de la història que explica l’espectacle. Després de dinar, tindrem temps per poder fer jocs lliures que
són jocs que realitzen en petit grup ben atesos per cada un dels professors.

DIJOUS: ESPECTACLE “L'ABORDATGE" ...obert a mares 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: MIL JOCS EN UN, CONFECCIO´ I ENTREGA DE MEDALLES

El divendres, a jugar...!!!! Ja hem fet l’espectacle i podem dedicar tot el matí a participar al “MIL JOCS en UN” circuit de jocs per
demostrar diverses habilitats així com la velocitat, concentració, equilibri,memòria etc...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 MEDALLES: A mig matí, realitzarem el taller de medalles on confeccionarem les medalles, amb que
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 divertir-nos tant si guanyem com si perdem...tots tindrem el nostre premi!!!
FESTA d’ACOMIADAMENT i ENTREGA de MEDALLES: 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....!!!

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

www.musicactiva.net

SETMANES−DATES−HORARIS CADA TORN−PREUS
SETMANA 1ª : DILLUNS 25 Juny a DIVENDRES 29 Juny
SETMANA 2ª: DILLUNS 2 Juliol a DIVENDRES 6 Juliol
SETMANA 3ª: DILLUNS 9 Juliol a DIVENDRES 13 Juliol
SETMANA 4ª: DILLUNS 16 Juliol a DIVENDRES 20 Juliol
SETMANA 5ª: DILLUNS 23 Juliol a DIVENDRES 27 Juliol
-matí
-matí + dinar
-matí i tarda
sense dinar
-tot el dia

SERVEI d’ACOLLIDA:

de 9:00 a 13:45

78,95 euros/setm.

de 9:00 a 15:00

119,47 euros/setm.

de 9:00 a 13:45 i
de 15:00 a 17:00

94,67 euros/setm.

de 9:00 a 17:00

127,00 euros/setm.

Acollida matí: de les 8:00 a les 9:00
Acollida tarda: de les 17:00 a les 18:00
Acollida matí + tarda:

15 euros/setmana
15 euros/setmana
30 euros/setmana

RUTES AUTOCAR:

Servei de ruta per anar al casal, solicitar en fer l’inscripció.
Ruta només matí o només tarda
30 euros/setmana
Ruta matí i tarda
45 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.
(demanar sol.licitud d’ajuts de l’Ajuntament abans de fer la inscripció)

REUNIONS INFORMATIVES
ESCOLA TURÓ DEL CARGOL

DILLUNS 16 d’ABRIL 16:30h c/ Sant Cugat 13

ESCOLA MUSICACTIVA

DILLUNS 16 d’ABRIL 20:30h C/Massens 63 -torre

ESCOLA PARC del GUINARDÓ

DIJOUS 19 d’ABRIL 16:45 c/ Garriga i Roca s/n

ESCOLA MUSICACTIVA

DIMECRES 2 de MAIG 20:15h C/Massens 63 -torre

ESCOLA BALDIRI REIXAC
ESCOLA RIUS i TAULET

DIMARTS 17 d’ABRIL 16:45h c/ Olot s/n ParkGüell

DIVENDRES 20 d’ABRIL 16:30h Plaça Lesseps 19

INSCRIPCIÓ:
Matriculació a MusicActiva:
-via e-mail: consulta web, descarregat butlleta. matricula’t via e-mail.
-presencial: de 10:45 a 13:45 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 23 d’Abril al 9 de Maig de dilluns a divendres

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 de BCN
Barcelona-districte de Gràcia i d’Horta-Guinardó.

