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Casal d’ARTS ESCÈNIQUES 

Una altra manera de fer 

TEATRE 

ESTIU 2019 

“Pràcticament Poppins” 

Per a alumnes de 3r a 6è de PRIMÀRIA 

 

Atreveix-te amb TeArte! 
ACTIVITAT 

OBERTA AL 

BARRI 
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Arriba  a l’escola la Mary Poppins del segle 

XXI disposada  a fer volar la teva imaginació 

i creativitat. L’objectiu del casal serà recrear i 

representar el musical de Mary Poppins 

adaptat a la nostra època.  Un divertit guió i 

món màgic a l’abast dels participants, on 

aprendran el valor de l’optimisme, l’empatia i 

el valor del treball. 

 

QUI POT ANAR-HI? 

Alumnes des de 3r fins a 6è de primària de 

l’escola i també cosins, amics, veïns... amb moltes 

ganes de gaudir del teatre. 

 

QUAN I ON? 
Del 25 de juny al 26 de juliol al Club Esportiu Jesús-Maria 

Sant Gervasi (C/Jesús i Maria 1-25) 

 

Horari de dilluns a divendres:  

*08:45h  09:00h Entrada 

09:00h  13:00h Activitats de “TeArte” 

13:00h – 15:00h  Servei de menjador a càrrec del 

l’escola. 
 *Si hi ha demanda, s’obrirà un servei d’acollida matinal de 8:00h 

a 8:45h. Per a més informació, es poden dirigir a la recepció del 

Club Esportiu JM. 

QUOTES 

HORARI 
Preu/setmana  Sant 

Joan 

del 25/6 al 28/6 
 

Preu/setmana 

juliol 

 

9:00h a 13:00h 

(SENSE DINAR) 
 

68 € 85 € 

9:00h a 15 :00h 
(DINAR INCLÒS) 

84 € 105 € 

 

- 10% dte. per a germans inscrits en l’activitat ZOOM Camp – Tearte- 

Quantics - STAGESesportius 

- TIQUET 1 DIA ESPORÀDIC MENJADOR : 10€ disponible a la recepció del 

poliesportiu.  

 

FORMA DE PAGAMENT 
INGRÉS O TRANSFERÈNCIA A COMPTE IBAN: 

“La Caixa – CaixaBank” 

ES19 – 2100 – 3031 – 80 – 2200496375 

   Concepte: TEARTE CAMP/ Nom alumne/a 
 

INSCRIPCIONS  
Emplenar la butlleta d’inscripció i entregar-la a la recepció 

del Club Esportiu JM al C/ Jesús i Maria 1-25 juntament amb el 
comprovant de l’ingrés. 

Període d’inscripcions: del 23 d’abril al 3 de juny 

REUNIÓ INFORMATIVA 

8 de maig a les 17:15 a la 

Sala d’Actes  del Col·legi.  
(Pg. Sant gervasi n15) 

 

* Els grups 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’equip del Casal TeArte l (motxilla, gorra i samarreta) de regal a tots els 
participants. 

* Tots els alumnes rebran un informe de valoració l’últim dia del Casal TeArte . 

 

Data: 
Signatura del pare/mare/tutor/a :                                    Signatura del pare/mare/tutor/a: 

 

AUTORITZACIÓ FOTOS 

 Mitjançant el marcat de la casella autoritza de manera expressa per poder penjar les imatges captades a 
la web, i perfils socials, com a reflex de les activitats i del desenvolupament del procés educatiu. 
 
Les dades són recollides per dur a terme les activitats educatives sol·licitades, així com les labors 
administratives inherents a les mateixes. Li informem, que amb la signatura del present butlletí, autoritza a 
l'enviament d'informes i documents relatius a l'evolució de l'alumne, així com a l'enviament de butlletins o 
altres documents relatius a activitats que puguin afavorir o promoure l'aprenentatge o perfeccionament de les 
disciplines impartides. Les dades de l'alumnat seran comunicats al centre educatiu a l'efecte d'organització 
dels propis cursos i activitats. Fora d'aquests casos, i excepte les excepcions legalment previstes, no se cediran 
en cap cas a terceres entitats ho dades obtingudes. Les dades seran mantingudes durant el període lectiu del 
curs i el temps necessari per al compliment d'obligacions legals. Podrà exercitar els seus drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, limitació del tractament i la resta reconeguts en la normativa 
vigent davant ACTIVA (Activitats Formatives. S.L.), Avinguda de Portugal 39, 1ª C, 26001, Logroño (La Rioja) 
info@activa.org 
 

INFORMACIÓ 

C/ Mallorca 221, 3-2 08008 Barcelona  

93 284 02 22 / extraescolars@activa.org 

 

Sr./Sra. …………………………………………………………………..….. 

Pare/mare/tutor/a de l’ALUMNE/A: 

……………………………………………………………………………..…. 

del curs……….......  E.P   i nascut el ….... /........ /…….…..    

Domicili:…………………………………………………………….…..……

……………………………. Població………………………………..……. 

Província………………………………….……….. C.P…………………... 

Telèfon 1…………………………... Telèfon 2………………….….…..  

E-mail………………………………………………………………………... 

 

AUTORITZO el meu fill/a a assistir al TeArte Camp que tindrà lloc 

a les instal·lacions del COL·LEGI JESÚS-MARIA SANT GERVASI 

(C/Jesús i Maria 1-25) 

 

 INDIQUI LES DATES DESITJADES: 

 

 1a setmana (del 25 al 28 de juny) 

 2a setmana (de l’1 al  7 de juliol) 

 3a setmana (del  8 al 12 de juliol) 

 4a setmana (del 15 al 19 de juliol) 

 5a setmana (del  22 al 26 de juliol) 

 

MENJADOR:  SÍ   NO             

 

INTOLERÀNCIA ALIMENTS:  SÍ  NO A què?___________________ 

 

AL·LÈRGIES:  SÍ  NO A què?____________________ 

 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ  

TEARTEcamp (estiu 2019) 
(Retallar i entregar degudament emplenada en MAJÚSCULES  

i signada a la recepció del poliesportiu) 

mailto:info@activa.org

