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Music Moments 
 

El curs arriba a la seva fi i en Jazzy pren el relleu per a 

motivar i ampliar els horitzons musicals dels nens i 

nenes en el casal d’estiu Music Moments. 

 

Durem a terme projectes que tenen la música com a 

eix vertebrador, desenvolupant les habilitats 

artístiques dels nens i nenes i ampliant la seva cultura 

musical des d'un enfocament lúdic que segur no els 

deixarà indiferents. 

 

QUI POT ANAR-HI? 
Alumnes des de P3* fins a 2n de primària amb moltes 

ganes de passar-s’ho bé!  
 

*Inscripcions obertes també per als alumnes que el pròxim curs 

2021/22 comencin P3 a l’escola. 

 

QUAN I ON? 
Del 28 de juny al 30 de juliol al Club Esportiu Jesús-Maria 

Sant Gervasi (C/Jesús i Maria 1-25). 

 
 

QUOTES I FORMA DE PAGAMENT 

HORARI Preu/setmana 

 

9:00h a 13:00h i 15:00h a 

17:00h 

(SENSE DINAR) 
 

118,10 € 

9:00h a 17:00h 

(DINAR INCLÒS) 
164,80 € 

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

esportius 

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

poliesportiu) 
 

*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. 
 

FORMA PAGAMENT 
TRANSFERÈNCIA A COMPTE IBAN en els 3 dies posteriors a la 

presentació de la inscripció:  

“La Caixa – CaixaBank”  ES19 – 2100 – 3031 – 80 – 2200496375  

Concepte: Nom del participant. 
 

Cal enviar comprovant a: estiujesusmariasantgervasi@gmail.com  
 

INSCRIPCIONS abans del 4 de juny 
Emplenar el formulari ONLINE que indiquem a continuació, 

escollint les diferents opcions del casal anteriorment 

indicades, i indicant les dates exactes de les setmanes que 

assistirà cada alumne/a.  
 

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ:  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD3MnUT3YSESAMywv3v

oiRaZie9jSHN13Z-FvJQ_BeIbGTww/viewform?usp=sf_link 
 

* 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. 

* Grups de convivencia de màxim 10 alumnes/as 

* Motxilla, gorra i samarreta de regal per a tots els participants 

* Tots els alumnes rebran un informe de valoració l’últim dia del Zoom Camp. 

REUNIÓ INFORMATIVA VIRTUAL 
DIJOUS 13 DE MAIG A LES 18:15 

Reunión de Microsoft Teams 

Únase desde su equipo o aplicación móvil 

Haga clic aquí para unirse a la reunión 

Infórmese | Opciones de reunión 

 

 

QUÈ FAREM? 
 

Gimcanes divertides 

Jocs d’aigua diaris 

Sortides programades pel barri  

Esports i activitats lúdiques 

Teatre 

I rebrem visites estrella cada setmana! 

I MOLTES COSES MÉS! 

 
MATÍ: 

 8:00h Servei d’acollida (opcional) 

 8:45h Entrada esglaonada. 

o 8:45h INFANTIL 

o 8:55h PRIMÀRIA 

 

 9:00h Benvinguda i hàbits d’higiene 

 9:15h Inici ZOOM CAMP – 1a activitat 

 10:30h ESMORZAR 

 11:00h 2a activitat 

 11:45h Jocs d’aigua 

 

MIGDIA: 

 13:00h DINAR i DESCANS 

o Dinar 

o Activitats de sobretaula 

 

TARDA: 

 15:00h Activitats lúdiques dirigides 

 16:30h Tancament del dia i comiat 

 16:45h Sortida esglaonada. 

o 16:45h INFANTIL 

o 16:55h PRIMÀRIA 

 

VEURE CONSIDERACIONS EN RELACIÓ AMB 

LA COVID-19 A LA PÀGINA SEGÜENT 

 

 

INFORMACIÓ 

C/ Mallorca 221, 3r 2a · 08008 Barcelona 

93 284 02 22 / extraescolars@activa.org 
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Consideracions en relació amb la Covid-19 

Ampliació de les mesures preventives per al desenvolupament de les activitats: 

 Ràtio màxima de 10 alumnes per grup. 

 Xerrada informativa, el primer dia, dels monitors amb els alumnes per establir les normes del casal i conscienciar-los de la seva responsabilitat 

individual. 

 Manteniment de la distància física de 2 metres entre grups per a la realització d’activitats, tant artístiques com esportives. 

 Rentat de mans freqüent amb aigua i sabó i amb solucions hidroalcohòliques (es disposarà de dispensadors per al seu ús regular). 

 Ús obligatori de mascaretes a partir dels 6 anys (i en la franja d’acollida matinal) 

 Disponibilitat de mocadors de paper d’un sol ús per a una higiene respiratòria contínua. 

 Neteja i desinfecció dels materials abans i després del seu ús. 

 Control sobre els grups conformats des de l’inici del casal per dur un registre de la traçabilitat dels contactes. 

 Realització d’un control de temperatura a l’hora d’entrar al casal. 

 Accés i recollida esglaonada d’alumnes. Els acompanyants NO podran accedir a les instal·lacions.  

 Es recomana NO dur cap objecte de casa: polseres, anells, penjolls, joguines, etc. 

 Es recomana dur el cabell recollit cada dia. 

 Desinfecció del calçat a l’entrada de les instal·lacions. 

 Es recomanen tuppers per als esmorzars o envasos o bosses de plàstic d’un sol ús. Cada alumne/a manipularà només els seus i els durà al 

contenidor sense tocar els dels altres companys. 

 Cartells de senyalització amb recomanacions sanitàries a tots els espais on es duu a terme el casal. 

 Distribució cuidada d’espais i activitats per a la no coincidència de diversos grups simultàniament. 

 

Pla de Contingència empresarial. Poden consultar-ho aquí: www.activa.org/plan-contingencia 
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