El Casal d’Estiu de l’Escola de
Música Creu Alta és divertit,
lúdic i diferent, és molt més
que un Casal d’Estiu! Juguem,
cantem, ballem… i també
preparem espectacles! Aquest
estiu tornem amb els super
hits de la música pop dels
últims anys.
Ens agruparem per colles
d’edat (diminuts, petits,
mitjans i grans). A diferència
d’altres anys, les colles no
interactuaran entre elles i
funcionaran com a grups
bombolla. Consulta la resta
d’afectacions per la Covid al
fer la inscripció.

De dilluns a divendres
de 09:00 a 13:30h
Possibilitat d’inscripció
per setmanes soltes
Possibilitat de pagament
fraccionat (fins a 3 terminis)
Descomptes per alumnes
de l’escola, per germans i per
packs a partir de 3 setmanes

SUpeR h I T s
INSCRIPCIONS
Avinguda Onze de setembre, 107 baixos
08208 Sabadell (BCN)
www.creualtamusica.cat
93 747 82 74
casaldestiu@creualtamusica.cat
650 68 66 88

GRANS ÈXITS DE
LA MÚSICA POP
DEL 28 DE JUNY
AL 30 DE JULIOL
Obert a alumnes i no alumnes de
’escola dels 3 als 12 anys.
No és necessari tenirconeixement
musicals previs.

ACTIVITATS
Musicals.
Cantarem, ballarem i treballarem
un tema musical cada setmana i
preparem el show setmanal dels
divendres.
Plàstiques.
Farem diferents activitats
plàstiques, treballant materials
diversos i sempre relacionat amb
la temàtica de la setmana.
Activitats a l’aire lliure.
Cada dia i per colles, sortirem a les
places del barri a fer les activitats
d’exterior.
Altres activitats
(com la piscina o les nocturnes
del casal): Estaran subjectes a la
normativa que en aquell moment
fixin les autoritats sanitàries per
als casals d’estiu.

1 SETMANA

2 SETMANES

3 SETMANES

4 SETMANES

5 SETMANES

ALUMNE/A DE L’ESCOLA

73

144

208

273

333

NO ALUMNE/A DE L’ESCOLA

79

154

222

291

355

GERMÀ O GERMANA QUE ES
ALUMNE/A DE L’ESCOLA

70

138

199

261

318

GERMÀ O GERMANA QUE NO
ES ALUMNE/A DE L’ESCOLA

74

145

209

274

336

