casal
Escola Municipal de Música
de Sant Quirze del Vallès

d’estiu

L’estiu és una molt bona època
per cultivar la música, doncs hi
ha molt temps lliure, sense les
presses que els petits i joves
estudiants de música tenen
durant el curs escolar.

juny i juliol de 2013

El Casal d’Estiu que us proposem
combina el lleure no formal,
amb jocs i activitats a l’aire lliure
pels parcs dels voltants de Can
Barra, amb el lleure formal,
basat amb classes de música
individuals o en petits grups,
amb formacions instrumentals i
combos i un petit musical.

Passeig de Can Barra s/n · Sant Quirze del Vallès
T: 93 721 00 73 (de dilluns a divendres de 5 a 8)
W: www.santquirzevalles.cat/escolademusica
@: escolademusica@santquirzevalles.cat

Escola Municipal de Música
de Sant Quirze del Vallès

Durant els quinze dies del Casal d’Estiu combinarem la

música i el lleure perquè el treball musical i les activitats
més a l’aire lliure aconsegueixin que els nostres nens i
nenes s’ho passin d’allò més bé! El treball musical que
portaran a terme durant el casal equival aproximadament a
tres mesos d’Escola de Música!

Els nens i nenes de pàrvuls treballaran amb les seves

professores una estona cada dia i es mourant al voltant d’un
centre d’interès que els farà entrar de ple en el món de la
música.

Els més grans gaudiran fent activitats al voltant de la música
i preprarant un concert que es realitzarà el dia 12 de juliol a

les 12 del migdia.
HORARI: matins de 9h a 13.30h. Possiblitat de dinar: 38€/
setmana (fins a les 15h). Opció de servei d’acollida matins i
tardes fins les 17h segons demanda.

EDATS: de 4 a 12 anys

PREUS: de 4 a 6 anys (pàrvuls): 60€ per setmana. De 6 anys a
12 anys: 85€ per setmana.

INSTRUMENTS: piano, violí, violoncel, trompeta, flauta
travessera, clarinet, saxo trompeta i guitarra.

PROFESSORS: Toni Costa, David Hernández, Adrià Baigés,
Nuno Mendes, Ivan Lorenzana, Alba Fortuny, Berta
Rodríguez , Alex Alguacil, Phillipe Colom i Raynald Colom.

mateix de l’Escola de Música,
amb la garantia de
continuïtat, bon treball i
professionalitat que això
suposa.
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DIES: del 25 al 28 de juny, de l’1 al 5 i del 8 al 12 de juliol (tres
setmanes)

Totes les setmanes
1era setmana
2na setmana
3ra setmana

Servei d’acollida? Sí
No
Quan? .................................................

Es quedarà a dinar? Sí
No
Quan? .................................................

Signatura pare/mare/tutor:

TELÈFONS DE CONTACTE: .................................................. / ................................................... MAIL: ...............................................

NOM MARE: ........................................................... NOM PARE: ................................................

ADREÇA: ...................................................................................... LOCALITAT: ................................................ CODI POSTAL: ............

AL·LÈRGIES: .............................................................................................................................................................................................

ESTUDIS MUSICALS: ............................................................................... INSTRUMENT (si en fa): ...................................................

DATA DE NAIXEMENT: ....... / ....... / ............. LLOC: .............................................. EDAT: ............. CURS: .......................................

NOM: ...................................................................... COGNOMS: ............................................................................................................

INSCRIPCIÓ CASAL D’ESTIU MUSICAL

L’equip de professors és el

