
PISCINA
2 dies de piscina

CAMPIONAT
de JOCS ESPORTIUS
1 dia de jocs  amb
entrega de trofeus

EXCURSIÓ SETMANAL
1 dia sencer a l’aire lliure
per  jugar amb les aventures

de l’espectacle

activitats de
      LLEURE

activitats
ARTÍSTIQUES

PARTICIPA en la
CREACIÓ del
NOU ESPECTACLE!!!
...cada dijous espectacle
obert als pares d’alumnes
-CANTA les noves cançons
-BALLA les noves coreografies
-CREA els nous personatges
-PINTA les teves disfresses
-Construeix sorprenents
             escenografies.
-...VIU les noves aventures!!!

I TOT amb l’EQUIP de PROFESSORS
i la DIRECCIÓ PEDAGÒGICA

de  MUSICACTIVA-MÈTODE CREATIU

CASAL D’ESTIU
MUSICACTIVA 2012

“ART i MÚSICA
A LES VACANCES”

CASAL de LLEURE ARTÍSTIC:
integra l’activitat artística

en el temps de lleure i de vacances!!!

5ªe
dic

ió

Aquest Juliol: Escola Baldiri Reixac
Escola Turó del Cargol
Escola Rius i Taulet

Escola Parc del Guinardó
Rutes d’autocar tot BCN per arribar al casal

Associació de Mares i Pares d’alumnes
ceip RIUS i TAULET

(Adherido a la F.A.P.A.C) Mètode Creatiu per a l'Aprenentatge Musical

Organitza:
Associació de Mares i Pares d’Alumnes
    de l’Escola Turó'f3 del Cargol



9:00. ARRIBADA i ESMORZAR al pati: 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 RÍTMICA: Per tal d’acabar-nos de despertar i començar el dia amb dinamisme, ens organitzem
en equips, ens distribuim per tot el pati de l’escola, i ens posem en marxa amb la sessió matinal de dansa-gimnàstica,
activitat que fem a l’aire lliure i en la que utilitzem la percussió corporal i els exercicis d’improvisació rítmica per a
movilitzar 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 ASSAJOS MUSICALS: Quan ja estem en marxa, cada grup d’alumnes ocupa un espai diferent i ben dirigit pels professors,
assaja les cançons i els temes musicals que presentem al CONCERT-ESPECTACLE.

11:00 / 12:30 PISCINA: Ja hem fet l’assaig!!!. Per a esbargir-nos i gaudir de l’estiu i les vacances,anem a la piscina, on
podrem banyar-nos, prendre el sol, estar a l’aire lliure i disposar de temps i d’espai per a jugar.

-alumnes P3-P4-P5 i 1er. de primària:   PISCINA CREUETA del COLL ...DL i DM a partir de les 11:00
-alumnes a partir de 2on. de primària:  CLUB NATACIÓ CATALUNYA ...DL i DM a partir de les 12:30

14:00 DINAR: després de la piscina, tornarem a l’escola per menjar dinars “boníssims” i recuperar les forces i l’energia.

15:30 TALLERS ARTÍSTICS i ACTIVITATS de LLEURE:
Després de dinar, disposem de dues estones per combinar les activitats creatives amb les activitats de lleure.

-TALLER de PLÀSTIQUES: utilitzarem tècniques plàstiques molt variades per crear els vestuaris, les màscares,
les escenografies, i els elements escultòrics amb els que realitzem les escenificacions del CONCERT-ESPECTACLE.

-TALLER de CREACIÓ LITERÀRIA: Inventarem i escriurem els nostres propis textos explicant les imatges,
les històries i tots els pensaments que ens provoquen les sensacions de les cançons i músiques que estem assajant
i també sobre les històries que expliquem al nostre espectacle. Aprendrem a llegir bé els textos per a poder
presentar-los en directe formant part de l’espectacle del CONCERT-ESPECTACLE i si  treballem prou bé, podrem
construir el nostre propi “libreto” de l’espectacle i també les invitacions amb que convidarem als pares.

 -TALLERS d’IMPROVISACIÓ RÍTMICA amb INSTRUMENTS de PERCUSSIÓ: Els alumnes que tenen l’edat i el nivell 
musical necessari  podran participar en els tallers de percussió -batucades-, a on farem molta música utilitzant els procediments
del Mètode Creatiu per aprendre a improvisar amb instruments de percussió a partir de les músiques de l’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 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!!!!

ACTIVITATS LÚDIQUES:
La millor manera de descobrir el contingut lúdic de les activitats artistíques és compaginar-ho amb els jocs i les activitats
pròpies de l’estiu i de les vacances:
-jocs esportius: farem equips i organitzarem tornejos per practicar els nostres jocs esportius preferits aprenent a gaudir
i a divertir-nos no només quan guanyem, si no també quan sabem compartir el joc, les bromes i el bon humor amb els 
companys.Els divendres farem les finals dels campionats i repartirem trofeus per als més simpàtics, els més generosos,
els més organitzats, etc...
-jocs organitzats: a més a més dels jocs esportius hi ha molts jocs populars que també ens conviden a compartir
 i ens ensenyen a conviure. Els divendres també els inclourem en els campionats.
-jocs lliures: amb tanta activitat bé molt de gust tenir temps i espai per que el joc lliure ens desperti la imaginació.
Jugarem al pati de l’escola amb els companys i companyes, ben cuidats pels professors que ens ajuden a que tots
siguem amics i aprenguem a compartir totes les coses.

DIMECRES. EXCURSIÓ: 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: podrem fer
 “jocs organitzats” relacionats amb la ficció de l’espectacle, podrem fer plàstiques i organitzar el “taller de pintura de
paisatges” i podrem fer volar la imaginació per posar en marxa el “taller de creació literària” que ens donarà textos i bones idees
per a enriquir l’argument.

DIJOUS. 17:00 CONCERT-ESPECTACLE: 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 ESPORTIUS i JOCS TRADICIONALS, FOTOS i ACOMIADAMENT:
El divendres a jugar...!!!! ja hem fet l’espectacle i podem dedicar tot el matí al “Campionat dels jocs esportius i tradicionals”, amb
l’entrega de trofeus confeccionats pels propis alumnes premiant la capacitat de col.laboració amb els companys, la capacitat d’implicació
i la capacitat per  a divertir-nos. Per la tarda farem la festa d’acomiadament,  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 dels tallers, i ens acomiadarem amb cançons i dedicatòries especials
pels companys que aquella setmana deixen el casal. Fins la setmana vinent....!!!

Mètode Creatiu per a l'Aprenentatge MusicalUn dia al casal...!
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Una setmana al casal.
...amb aquesta programació, mira quina setmana passaràs al casal!
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INSCRIPCIÓ:
Matriculació anticipada pels alumnes del Baldiri Reixac:  al despatx de l’ampa del Baldiri Reixac del 10 al13 d’Abril .
Matriculació pels alumnes de l’escola Turó del Cargol: a la secretaria de l’Ampa de l’escola Turó del 16 al 25 d’Abril.
Matriculació pels alumnes de l’escola Rius i Taulet: a la secretaria de l’Ampa de Rius i Taulet del 16 al 25 d’Abril.
Matriculació pels alumnes de l’escola Parc del Guinardó: a la secretaria de l’Ampa de l’escola del 16 al 25 d’Abril.

Matriculació pels alumnes externs i alumnes de MusicActiva: ...a partir del 16 d’Abril i fins el 25 d’Abril:
Consulta la nostra web i informa’t sobre els procediments de matriculació:

-matriculació via  MAIL o FAX:  obre la pàgina web, descarrega’t la BUTLLETA de MATRICULACIÓ,
fes els pagaments mitjançant ingrés en compte bancari i fes-nos arribar la

       documentació via mail o via fax.
-matriculació a la SECRETARIA de MUSICACTIVA:

matricula’t a la secretaria de MusicActiva -carrer Massens 63 -torre-,
de dilluns a divendres de les 10:30 a les 14:30 i de les 16:30 a les 19:45.

EDATS, GRUPS i APLICACIONS de la PROGRAMACIÓ
(segons edats, nivells musicals i artístics i característiques personals)

Des dels 3 anys fins als 14, organitzats en grups diferenciats per edats conduïts pels professors de l’equip pedagògic MusicActiva.
La composició dels grups va a càrrec dels directors pedagògics de MusicActiva -Miriam Darriba,Isabel Darriba i Abel Castelló- i es
farà atenent de manera personalitzada a cada alumne.
La programació de totes  les activitats del casal segons els procediments del Mètode Creatiu per a l’Aprenentatge Musical,
fa possible que cada grup i cada alumne pugui participar del desenvolupament general del casal treballant al nivell
que es correspon amb la seva edat, amb les seves característiques personals i amb el seu nivell musical i artístic
i integrat per tant amb companys que tenen nivells diferents.

DATES, HORARIS  i PREUS:
L’assistència al casal es pot fer per setmanes, ja que la distribució de les activitats està prevista per tal que els alumnes que només
fan una setmana de casal puguin fer el procés complert, i per a que els alumnes que estiguin totes les setmanes no repeteixin mai
la mateixa activitat.
Els alumnes que ho desitgin tenen també la possibilitat de realitzar el casal només pel matí, amb dinar o sense dinar.

Mètode Creatiu per a l'Aprenentatge Musical

Organització:

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

www.musicactiva.net

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

DESCOMPTES: -10% per al segon germà/na i següents
-3 euros per setmana de descompte pels alumnes que es matriculin per més de 3 setmanes en el moment de
la inscripció. 

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)

SERVEI d’ACOLLIDA: Acollida matí: de les 8:00 a les 9:00..............13,50 euros/setmana
Acollida tarda: de les 17:00 a les 18:00.........13,50 euros/setmana
Acollida matí + tarda: ....................................27 euros/setmana

REUNIONS INFORMATIVES
ESCOLA PARC de GUINARDÓ: DIVENDRES 16 de MARÇ  16:30 c/ Garriga i Roca s/n
ESCOLA BALDIRI REIXAC:  DILLUNS 26 de MARÇ    16:45 c/Olot s/n
ESCOLA MUSICACTIVA: DIMARTS 27 de MARÇ 21:00 c/Massens 63 -torre-
ESCOLA MUSICACTIVA: DIMARTS 10 d’ABRIL 21:00 c/Massens 63 -torre-
ESCOLA TURÓ del CARGOL: a determinar 
ESCOLA RIUS I TAULET: a determinar

    horaris:      preu per setmana:
...alumnes P3-P4-P5 i 1er primària:
     -matí                    de 9:00 a 13:30          68,55 euros/setm.
     -matí + dinar                    de 9:00 a 15:00        103,79 euros/setm.
     -matí i tarda sense dinar    de 9:00 a 13:30

         i de 15:00 a 17:00  82,23 euros/setm.
     -tot el dia      de 9:00 a 17:00       115,15 euros/setm.
...alumnes a partir de 2on de primària:
     -matí                    de 9:00 a 14:30          68,55 euros/setm.
     -matí + dinar                    de 9:00 a 15:30        103,79 euros/setm.
     -matí i tarda sense dinar    de 9:00 a 14:30

         i de 15:30 a 17:00  82,23 euros/setm.
     -tot el dia      de 9:00 a 17:00       115,15 euros/setm.

setmana: dates:

1 era. DILLUNS 25 Juny  DIVENDRES  29Juny

2 ona. DILLUNS   2 Juliol DIVENDRES   6 Juliol

3 era. DILLUNS 9  Juliol DIVENDRES 13 Juliol

4 arta. DILLUNS 16 Juliol DIVENDRES 20 Juliol

5 ena. DILLUNS 23 Juliol DIVENDRES 27 Juliol

RUTES D’AUTOCAR: servei de ruta per anar al Casal (sol·licitar en el moment de fer la inscripció)
        Ruta matí+tarda: 43 euros/setm. Ruta només matí o només tarda: 29,50 euros/setm.


