
A l’Abordatge!!!

Casal

Casal d’estiu MusicActiva

A l´Abordatge!!!

Disseny Gràfic: María Verín (mariaverin@gmail.com)
del 25 de Juny al 27 Juliol 18

´

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.

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

REUNIONS INFORMATIVES

SETMANES−DATES−HORARIS CADA TORN−PREUS 

-matí    de 9:00 a 14:30  78,95 euros/setm.
-matí + dinar   de 9:00 a 15:30  119,47 euros/setm.

-matí i tarda   de 9:00 a 14:30 i
 sense dinar   de 15:30 a 17:00  94,67 euros/setm.
-tot el dia   de 9:00 a 17:00  132,55 euros/setm.

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

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 BALDIRI REIXAC              DIMARTS 17 d’ABRIL 16:45h c/ Olot s/n ParkGüell
ESCOLA PARC del GUINARDÓ      DIJOUS 19 d’ABRIL 16:45 c/ Garriga i Roca s/n
ESCOLA RIUS i TAULET  DIVENDRES  20 d’ABRIL 16:30h Plaça Lesseps 19
ESCOLA MUSICACTIVA   DIMECRES 2 de MAIG 20:15h C/Massens 63 -torre

SERVEI d’ACOLLIDA:       Acollida matí:  de les 8:00 a les 9:00  15 euros/setmana
      Acollida tarda:  de les 17:00 a les 18:00 15 euros/setmana
      Acollida matí + tarda:     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)

Informa’t:
www.musicactiva.net

´
a les escoles:
Baldiri Reixac− Turo del Cargol
Parc del Guinardo −Rius i Taulet
i alumnes externs: RUTES BUS BCN

´

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.

MARINERS 
i MARINERES

3r i 4t primaria`

PISCINA: piscina i "festa de l'escuma"

SUPER−EXCURSIONS:  Parcs d'Aventura − Canal Olimpic − Parc Acuatic

Assaig Cançons de l'espectacle
Danses i Coreografies de l'espectacle
Taller de Teatre − Taller de Plastiques

TALLERS ARTISTICS de l’ESPECTACLE:

CAMPIONAT MULTIESPORT: 
futbol − basquet − volei − tennis...
JOCS POPULARS 
...amb ENTREGA de TROFEUS....!!!!

´

`

´

`

`



Informa’t:
www.musicactiva.net

−dilluns i dimarts−

dimecres: EXCURSIO
dijous: ESPECTACLE

divendres:JOCS

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−ENTRENAMENT MATINAL dels MARINERS i MARINERES: 
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.

10:15−ASSAIG de LES CANÇONS de l’ESPECTACLE..............reserva el teu CD!!!!!
TALLER de CANÇONS i CONTE: 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 canta-
rem durant tot el casal i ens agradaran tant que les cantarem durant tot l’estiu i durant tot l’any.

11:00−ESMORZAR:  
Amb tanta activitat és imprescindible aturar-nos un moment  per reposar forces. Menjarem els nostres 
esmorzars asseguts en rotllana i ens explicarem les coses que hem fet  i les coses que farem durant tot el 
dia.

11:30−TALLERS ARTÍSTICS per la CREACIÓ de l’ESPECTACLE .
TALLER de TEATRE i TALLER d’ESCENIFICACIÓ: Imaginem la història, construïm el nostre
personatge, assajem les escenes. Tenim moltes coses per aprendre i hem d’enllestir l’espectàcle amb
2 assatjos...!!!

13:00 REFRESQUEM−NOS!!!! ....PISCINA i JOCS d’AIGUA
Ja hem fet l’assaig!!!. Per a esbargir-nos i gaudir de l’estiu i les vacances, anem a la piscina  per 
banyar-nos, prendre el sol, estar a l’aire lliure i disposar de temps i d’espai per a jugar.
    -Piscina: Club Natació Catalunya
    -Festa de l’Escuma amb CANÓ d’'ESCUMA

14:30 A DINAR!!!! 
Quina gana!!!! ....menjarem els menjars boníssims que ens prepara el cuiner/a del vaixell -cuina pròpia-.

15:30 TALLERS ARTÍSTICS per la CREACIÓ de l’ESPECTACLE 
TALLER de PLÀSTIQUES: Utilitzarem tècniques plàstiques molt variades per crear els vestuaris, les
màscares, les escenografies, i els elements escultòrics amb que realitzem les escenificacions del
CONCERT-ESPECTACLE

17:00 ...FINS DEMÀ!!!!

“CAMERINOS”
 preparació per l’ escena

FESTA de COMIAT
amb

ENTREGA TROFEUS

CAMPIONAT
de JOCS d’EQUIP

amb TROFEUS

CIRCUIT MULTIESPORT
JOCS POPULARS

- taller confecció de trofeus
- partit futbol “profes” 

contra alumnes
- festa de l’escuma
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DIMECRES: EXCURSIONS dels MARINERS i MARINERES
Cada setmana marxarem un dia sencer d’excursió per viure aventures que es quedaran en la nostra memòria per sempre !!!
Excursió a Parc d’Aventura: aventura en plena selva caminant pels arbres a molts metres d’altura amb ponts, cordes, 
tirolines....
Excursió al Circuit d’inflables: recorrerem un circuit de castells de tota mida sobre les aigues.
Excursió amb Canoes: aprendrem a navegar pel corrent dels grans rius que ens porten allà on no podríem arribar 
caminant i superarem els  ràpids més perillosos gràcies a la nostra habilitat, a la nostra valentia i a la nostra força.
Excursió a SALTING: els mariners han de saber saltar per coberta, caminar pels pals de les veles i pujar 
al mastil més alt per cridar “vaixell a la vista....

DIJOUS: ESPECTACLE “A l'ABORDATGE...!!!!“...obert a mares pares i amics convidats.
Ha arribat el gran dia...! cada dijous presentarem l’espectacle 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.
L’ espectacle és un gran musical, en ell actuen tots les nenes i els nens que participen al casal i també tots els professors i 
professores, l’espectacle es presenta amb música en directe al meravellós escenari del pati del Palau dels Comptes Güell al 
bell mig del Park Güell, i hi esteu convidats totes les mares, pares familiars i amics als que vulgueu venir.

DIVENDRES: CAMPIONATS de JOCS d'EQUIP amb FESTA i entrega de TROFEUS!!!
Cada divendres, després d’haver fet el espectacle, dedicarem el dia sencer a fer jocs. Crearem els nostres equips triarem els 
nostres propis recorreguts, puntuant en els diferents esports i jocs populars i participant finalment en la gran final amb
recompte  de punts i“trucs” per salvar-se i millorar puntuacions.
 -CIRCUIT MULTIESPORT: patinatge, futbol, basquet, handbol, volei,tennis, pales, carreres de relleus,
         circuit d’eslàlom, salt d’altura, punteria amb arcs-dards....    
 -JOCS POPULARS: Robacues, carreres de sacs, mataconills, “baldufes”, bitlles, tabes, bales o ”caniques”,
         mikado’s gegants..
 -TALLER de CONFECCIÓ de TROFEUS: Tots els que vulguin podran fer el Taller de Construcció de Trofeus
         amb  què premiarem el bon humor, el companyerisme, saber divertir-nos encara
         que perdem etc....Tots els equips tindran el seu premi!!!
 -FESTA d’ACOMIADAMENTamb ENTREGA de TROFEUS: Gran festa per acomiadar la setmana
         amb entrega de trofeus. Fins la setmana entrant!!!!!

DJ 17:00 

A L’ABORDATGE ! ! !
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