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MUSIC  STAGE -campus teatre - 
 
Aquest Nadal tornem a oferir el campus de teatre on treballarem diverses tècniques escèniques: 

interpretació, veu, moviment, etc. 

Però no ens hem d’oblidar que estem de vacances i per això també farem  jocs, dinàmiques i activitats 

de lleure per passar-s’ho bé i gaudir de les vacances de Nadal.  

La direcció artística i l’organització i direcció general del Campus anirà a càrrec de Lleure dos mil.  

Objectius i valors: 

Music stage és un espai per a descobrir, aprendre i jugar. Els valors i l’aprenentatge estaran presents a 

tots les activitats del campus.  

Objectius 

1. Treball de diverses habilitats artístiques a través del lleure. 

2. Exportar el talent innat. 

3. Conscienciar les diverses formes artístiques: models d’expressió.  

4. Desenvolupar la creativitat.  

Valors 

1. Treball en equip 

2. Empatia 

3. Creativitat 

4. Expressió corporal 

5. Consciència de l’entorn 

6. Igualtat 

7. Companyerisme 

 
 

 

LES ACTIVITATS 
Totes les activitats que es realitzaran al MUSIC STAGE són de caràcter lúdic per donar a conèixer l’art 

escènic. També es realitzaran activitats de lleure i de treball en equip.  

Les activitats es duran a terme a la instal·lació corresponent i alguna serà exterior, pels voltants. En cas 

de realitzar alguna activitat fora d’aquest espai, prèviament es comunicarà als pares/mares. 

En cas d’un malestar del nen/a, es trucarà als pares/mares i en cap cas es donarà cap medicament sense 

el seu consentiment previ i/o recepta mèdica. 
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Llocs d’inscripció: 

Oficines de Lleure dos mil 

C/ Girona, 1-3-5 Bx Local (Cant. Carrer Sant Bartomeu) de Navarcles  Tel. 93 878 75 87 

Horari:  De dilluns a dijous de 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 17:00 i divendres de 8:30 a 14:30 

 

Per correu electrònic: musicstage@lleuredosmil.com 

 

Passos a seguir:    

1er Realitzar el pagament:   

 TRANFERÈNCIA BANCÀRIA: Ingressar el total de l’import al següent número de compte:  

ES08-0182-3498-0602-0801-1871 ( BBVA ) 

Com a concepte de l’ingrés cal posar el nom, primer cognom i edat del nen/a. 

 TARGETA DE CRÈDIT O EFECTIU: Per fer-ho cal passar per les oficines de Lleure dos mil.  

 En cas de necessitar un pagament fraccionat, poseu-vos en contacte amb nosaltres. 

 

2n   Presentar la documentació següent: 

 Full d’inscripció i autoritzacions degudament signades 

 Còpia del comprovant de l’ingrés bancari 

 Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social 

 Fotografia mida Carnet 

 

Taula de preus 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

CONDICIONS 

Mínim 15 nens/es/joves per realitzar el casal 
 
EDATS: de 6 (cursant 1r per primària) a 15 anys 

HORARI:  L’horari serà de 9h a 13h 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

desembre 25 26 27 28 29 

gener 1 2 3 4 5 

DESCOMPTES (els descomptes són acumulables) 
 

Descompte 1: El segon germà tindrà un 5% i el tercer un 7% de descompte sobre el preu.  
 
 
 
 
 

 

 

Desembre 3 dies  45€ 

Gener 4 dies   60€ 

Tot el Casal  85€ 
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FULL D’INSCRIPCIÓ Nadal 2017-18 
 
El nen/a............................................................................nascut/da l’any.............................. 

assistirà a les activitats programades de Music Stage a Navarcles. 

 

 

Marqueu amb una creu les dates que us interessa: 

 

Setmana 1 (del 27 al 29 de desembre )  

 
 

     

Setmana 2 (del 2 al 5 de gener)  

 
 

 – 

 

 

Per reservar la vostra plaça cal que feu el pagament íntegre de les activitats escollides mitjançant una transferència bancària.  

Si teniu dubtes sobre el preu total podeu trucar al 93 877 75 87 

 

 

Autoritzacions: 
Jo ................................................................... amb número de DNI: ............................, com a pare/mare o 

tutor/a del nen/a......................................................................................... autoritzo i a Lleure dos mil els 

següents punts, a no ser que se’ns comuniqui el contrari: 

 

 Autoritzo al meu fill/a a poder realitzar les activitats, trasllats entre instal·lacions i excursions 

que es realitzin dins de MUSIC STAGE, segons programa d’activitats. 

 Autoritzo que en cas d’urgència el meu fill/a pugui ser traslladat en cotxes particulars al Centre 

d’Atenció Primària més pròxim. 

 Autoritzo al meu fill/a a poder-li fer fotografies i/o vídeos durant l’estada del casal i que puguin 

ser publicades. 

 Autoritzo a l’ús de les meves dades per rebre les comunicacions i/o informacions d’interès.  

                                    

 Signat (pare, mare, tutor)  

 

Navarcles, a   ........... de .................. de 2017        
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Dades generals de l’alumne: 

Nom: ............................................................................................................  
Cognoms:.................................................................................................... 

Data de naixement: ................................................................................ 

Adreça familiar:   ..................................................................................... 

 

 

Nom pare/mare/tutor: …............................................................................................................ 

 

Telèfons de contacte:  

1) ....................................................................................................................................................... 

2) ....................................................................................................................................................... 

3)........................................................................................................................................................ 

 

Correus electrònics de contacte:  

1) ....................................................................................................................................................... 

2) ....................................................................................................................................................... 

 

 

Al·lèrgies alimentàries: 

............................................................................................................................................................ 

 

Al·lèrgies a medicaments i/o altres: 

............................................................................................................................................................ 

 

Altres dades d’interès: 

Sap nedar?: sí  no observacions..................................................................................... 

 

Celebra el seu aniversari durant el campus:     sí  no      quin dia?.............................................. 

 

Ha fet mai teatre? I musica? ................................................................................................................. 

 

 

Altres observacions: 

...........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 

 

 

 

Fotografia 
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