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MUSIC  STAGE -campus teatre musical- 
 

Aquest estiu tornem a oferir el campus de teatre musical, on treballarem els guions, cantarem, ballarem, 

prepararem decorats i interpretarem: 

 DATES:  

- Del 25 de juny al 13 de juliol amb espectacle 

- Del 16 al 27 de juliol sense espectacle 

 

Però no ens hem d’oblidar que estem a l’estiu i ens agrada el sol, l’aigua, les sortides, els jocs... per això 

no hi poden faltar activitats de lleure per passar-s’ho bé i gaudir de les vacances d’estiu.  

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 

 

 

 

 

 
 

 

 

Torna la  

NIT DE PARRANDA! 
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EXEMPLE D’HORARI   
Campus artístic amb espectacle 

 

*Activitats artístiques: Guió, teatre i interpretació, cant, ball, decorats i masterclasses.  

**Activitats lúdiques: Gimcanes, activitats d’aigua, excrusions, team bulding, tir amb arc… 

***Nit de parranda: Vespre de sopar, jocs, musica i balls.   (Convocatòria a les 20:00 del vespre; porta el pic-nic 

de casa) 

****Gran Funció: Aquest dia, al finalitzar el casal (a les 14:00) amb tot l'equip dinarem junts de PICNIC (portar de 

casa), representada a les 18h. Després de cada actuació hi haurà una berenar per tots els participants i els 

seus familiars. Obert a tothom ACTE GRATUÏT 
 

 

Primera Setmana 

Horari Dilluns 25 de juny Dimarts 26 de juny Dimecres 27 de juny Dijous 28 de juny Divendres 29 de juny 

9:00-9:15 Rebuda! 

9:15-11:00 
Activitats 

artístiques* 

Activitats 

artístiques 

Activitats 

artístiques 
Activitats artístiques Activitats lúdiques 

11:00 - 11:30 Esmorzar i temps lliure 

11:30-12:30 
Activitats 

artístiques* 

Activitats 

artístiques 

Activitats 

artístiques 
Activitats artístiques Activitats lúdiques 

12:30-14:00 
Activitats 

lúdiques** 

Activitats 

lúdiques 
Activitats lúdiques Activitats lúdiques Activitats lúdiques 

 

 

Segona Setmana 

Horari Dilluns 2 de juliol Dimarts 3 de juliol Dimecres 4 de juliol Dijous 5 de juliol Divendres 6 de juliol 

9:00-9:15 Rebuda! 

9:15-11:00 
Activitats 

artístiques* 

Activitats 

artístiques 
Activitats artístiques Activitats artístiques Activitats lúdiques 

11:00 - 11:30 Esmorzar i temps lliure 

11:30-12:30 
Activitats 

artístiques* 

Activitats 

artístiques 
Activitats artístiques Activitats artístiques Activitats lúdiques 

12:30-14:00 
Activitats 

lúdiques** 
Activitats lúdiques Activitats lúdiques Activitats lúdiques Activitats lúdiques 

  
 

 
 

***NIT DE PARRANDA 

(de 20:00 a 9:00) 
 

 

Tercera Setmana 

Horari Dilluns 9 de juliol Dimarts 10 de juliol Dimecres 11 de juliol Dijous 12 de juliol Divendres 13 de juliol 

9:00-9:15 Rebuda! 

9:15-11:00 
Activitats 

artístiques* 

Activitats 

artístiques 
Activitats artístiques Activitats artístiques Activitats lúdiques 

11:00 a 

11:30 
Esmorzar i temps lliure 

11:30-12:30 
Activitats 

artístiques* 

Activitats 

artístiques 
Activitats artístiques Activitats artístiques Activitats lúdiques 

12:30-14:00 
Activitats 

lúdiques** 
Activitats lúdiques Activitats lúdiques Activitats lúdiques Activitats lúdiques 

 
****GRAN FUNCIÓ 

Music Stage 18h 
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EXEMPLE D’HORARI   
Campus artístic sense espectacle 
 
 

*Activitats artístiques: Guió, teatre i interpretació, cant, ball, decorats i masterclasses.  

**Activitats lúdiques: Gimcanes, activitats d’aigua, excrusions, team bulding, tir amb arc… 

***Tastet: Aquest dia, al finalitzar el casal (a les 14:00) amb tot l'equip dinarem junts de PICNIC (portar de casa).  

A les 18h farem un tastet al Cel Obert del que han treballat durant el casal. Obert a tothom ACTE GRATUÏT. 
 

 

 

 

Primera Setmana 

Horari Dilluns 16 de juliol Dimarts 17 de juliol Dimecres 18 de juliol Dijous 19 de juliol Divendres 20 de juliol 

9:00-9:15 Rebuda! 

9:15-11:00 
Activitats 

artístiques* 

Activitats 

artístiques 

Activitats 

artístiques 
Activitats artístiques Activitats lúdiques 

11:00 - 11:30 Esmorzar i temps lliure 

11:30-12:30 
Activitats 

artístiques* 

Activitats 

artístiques 

Activitats 

artístiques 
Activitats artístiques Activitats lúdiques 

12:30-14:00 
Activitats 

lúdiques** 

Activitats 

lúdiques 
Activitats lúdiques Activitats lúdiques Activitats lúdiques 

 

 

Segona Setmana 

Horari Dilluns 23 de juliol Dimarts 24 de juliol Dimecres 25 de juliol Dijous 26 de juliol Divendres 27 de juliol 

9:00-9:15 Rebuda! 

9:15-11:00 
Activitats 

artístiques* 

Activitats 

artístiques 
Activitats artístiques Activitats artístiques Activitats lúdiques 

11:00 - 11:30 Esmorzar i temps lliure 

11:30-12:30 
Activitats 

artístiques* 

Activitats 

artístiques 
Activitats artístiques Activitats artístiques Activitats lúdiques 

12:30-14:00 
Activitats 

lúdiques** 
Activitats lúdiques Activitats lúdiques Activitats lúdiques Activitats lúdiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:musicstage@lleuredosmil.com
http://www.lleuredosmil.com/


 

telf. 93 878 75 87 | musicstage@lleuredosmil.com | www.lleuredosmil.com  

EL MUSICAL 
Aquest estiu farem el musical Oliver Twist, una adaptació de la novel·la de Clarles Dickens, que narra les 

aventures d’un jove orfe de l’Anglaterra del segle XIX. El protagonista que és pobre, és titllat de 

problemàtic a l’orfenat on vivia i és enviat com a aprenentet amb l’enterrador de la ciutat on es baralla 

amb un dels seus treballadors i decideix escapar-se. A les afores de la ciutat es veu forçat a sobreviure i 

es resisteix a la temptació del crim dels diferents ambients de Londres. 

 

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

diferents tipus d’art: la música, el teatre, la dansa... També es realitzaran activitats de lleure i de treball 

en equip perquè tot surti d’allò més bé.  

Les activitats es durant 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 i en cap cas es donarà cap medicament sense previ 

consentiment dels pares i/o recepta mèdica. 

 

Activitats d’aigua 

Durant la setmana es portaran a terme activitats d’aigua. És important que tothom porti banyador, 

tovallola i sandàlies de goma que quedin ben subjectes (lligades), així com crema solar protectora ja 

posada des de casa. 
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INSCRIPCIONS  
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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 8:30 a 14:00 i de 15:00 a 18:00 i divendres de 8:30 a 14:00 

 

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 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

25 

de juny 

26 

de juny 

27 

de juny 

28 

de juny 

29 

de juny 

2 

de juliol 

3 

de juliol 

4 

de juliol 

5 

de juliol 

6 

de juliol 

9 

de juliol 

10 

de juliol 

11 

de juliol 

12 

de juliol 

13 

de juliol 

16 

de juliol 

17 

de juliol 

18 

de juliol 

19 

de juliol 

20 

de juliol 

23 

de juliol 

24 

de juliol 

25 

de juliol 

26 

de juliol 

27 

de juliol 

DESCOMPTES (els descomptes són acumulables) 
 

Descompte 1: El segon germà tindrà un 5% i el tercer un 7% de descompte sobre el preu.  
Descompte 2: Si reserves i fas el pagament abans del 31 de maig s’aplicarà el 5% de descompte.  
 
 
 
 
 

 

 

Amb Espectacle   
3 setmanes  225€ 
2 setmanes   160€ 

         1 setmana  85€ 

 
Sense espectacle   

2 setmanes   130€ 
1 setmana   65 € 

 

Tot el Casal ( 5 setmanes)  345€ 
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ON ES REALITZA? 
 

 
Navarcles     Amb el suport de :  
Matins del 25 de juny al 27 de juliol 

 
 
 
 
 

 

Si esteu interessats en participar en algun d’aquests dos llocs consulteu condicions i preus enviant un 

email a musicstage@lleuredosmil.com o trucant al 93 878 75 87.  

 

CONDICIONS 

EDATS: de 6 (havent cursat 1r per primària) a 17 anys 

 

DATES:    

Del  25 de juny al 13 de juliol es durà a terme un torn amb activitats artístiques, activitats de lleure i 

d’aigua, nit de parranda i la darrera setmana es farà l’espectacle a la tarda per als familiars. 

Del 15 al 27 de juliol es durà a terme un torn amb tastet artístic, activitats de lleure i aigua i el darrer dia 

es farà un tastet per als familiars del que han treballat.  

 

Pels que no poden fer tots les setmanes  de MUSIC STAGE es dóna l’opció de d’apuntar-se per setmanes. 

Aquells que triïn aquesta opció tindran un paper en l’espectacle més curt que els que facin tots els dies.  

 

HORARI:     

L’horari serà de 9h a 14h, en excepció del dia que es fa la nit de parranda i el dia de la  representació que 

l’horari serà diferent. Cada setmana es farà arribar a les famílies l’horari setmanal, així com les activitats 

i necessitats específiques. 
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FULL D’INSCRIPCIÓ juny-juliol 2018 

 
El nen/a............................................................................nascut/da l’any.............................. 

assistirà a les activitats programades de Music Stage a: 

 Navarcles   Castellbell i el Vilar 

 

 

Marqueu amb una creu les dates que us interessa: 

 

Setmana 1 (del 25 al 29 de juny)  

 
 

Setmana 2 (del 2 al 6 de juliol)  
  

Setmana 3 (del 9 al 13 de juliol)  

     

Setmana 4  (del 16  al 20  de juny)  

 
 

Setmana 5  (del 23 al 27 de juliol)  
 – 

 

 

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 2018        
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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 

mailto:musicstage@lleuredosmil.com
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Estiu 2018 
Castellbell i el Vilar 
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MUSIC  STAGE -campus teatre musical- 
 

Aquest estiu tornem a oferir el campus de teatre musical, on treballarem els guions, cantarem, ballarem, 

prepararem decorats i interpretarem: 

 DATES:  

- Del 25 de juny al 20 de juliol  

 

Però no ens hem d’oblidar que estem a l’estiu i ens agrada el sol, l’aigua, les sortides, els jocs... per això 

no hi poden faltar activitats de lleure per passar-s’ho bé i gaudir de les vacances d’estiu.  

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 

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

6. Exportar el talent innat. 

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

8. Desenvolupar la creativitat.  

 

Valors 

8. Treball en equip 

9. Empatia 

10. Creativitat 

11. Expressió corporal 

12. Consciència de l’entorn 

13. Igualtat 

14. Companyerisme 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Torna la  

NIT DE PARRANDA! 

mailto:musicstage@lleuredosmil.com
http://www.lleuredosmil.com/


 

telf. 93 878 75 87 | musicstage@lleuredosmil.com | www.lleuredosmil.com  

EXEMPLE D’HORARI  

 

*Activitats artístiques: Guió, teatre i interpretació, cant, ball, decorats i masterclasses.  

**Activitats lúdiques: Gimcanes, activitats d’aigua, excrusions, team bulding, tir amb arc… 

***Nit de parranda: Vespre de sopar, jocs, musica i balls.   (Convocatòria a les 20:00 del vespre; porta el pic-nic 

de casa) 

****Gran Funció: Aquest dia, al finalitzar el casal (a les 14:00) amb tot l'equip dinarem junts de PICNIC (portar de 

casa), representada a les 18h. Després de cada actuació hi haurà una berenar per tots els participants i els 

seus familiars. Obert a tothom ACTE GRATUÏT 
 

Primera Setmana 

Horari Dilluns 25 de juny Dimarts 26 de juny Dimecres 27 de juny Dijous 28 de juny Divendres 29 de juny 

9:00-9:15 Rebuda! 

9:15-11:00 
Activitats 

artístiques* 
Activitats 

artístiques 
Activitats 

artístiques 
Activitats artístiques Activitats lúdiques 

11:00 - 11:30 Esmorzar i temps lliure 

11:30-12:30 
Activitats 

artístiques* 
Activitats 

artístiques 
Activitats 

artístiques 
Activitats artístiques Activitats lúdiques 

12:30-14:00 
Activitats 

lúdiques** 
Activitats 
lúdiques 

Activitats lúdiques Activitats lúdiques Activitats lúdiques 

 
 

Segona Setmana 

Horari Dilluns 9 de juliol Dimarts 10 de juliol Dimecres 11 de juliol Dijous 12 de juliol Divendres 13 de juliol 

9:00-9:15 Rebuda! 

9:15-11:00 
Activitats 

artístiques* 
Activitats 

artístiques 
Activitats artístiques Activitats artístiques Activitats lúdiques 

11:00 - 11:30 Esmorzar i temps lliure 

11:30-12:30 
Activitats 

artístiques* 
Activitats 

artístiques 
Activitats artístiques Activitats artístiques Activitats lúdiques 

12:30-14:00 
Activitats 

lúdiques** 
Activitats lúdiques Activitats lúdiques Activitats lúdiques Activitats lúdiques 

  
 

 
 

***NIT DE PARRANDA 
(de 20:00 a 9:00) 

 

 
Tercera Setmana 

Horari Dilluns 16 de juliol Dimarts 17 de juliol Dimecres 18 de juliol Dijous 19 de juliol Divendres 20 de juliol 

9:00-9:15 Rebuda! 

9:15-11:00 
Activitats 

artístiques* 
Activitats 

artístiques 
Activitats artístiques Activitats artístiques Activitats lúdiques 

11:00 a 
11:30 

Esmorzar i temps lliure 

11:30-12:30 
Activitats 

artístiques* 
Activitats 

artístiques 
Activitats artístiques Activitats artístiques Activitats lúdiques 

12:30-14:00 
Activitats 

lúdiques** 
Activitats lúdiques Activitats lúdiques Activitats lúdiques Activitats lúdiques 

   
****GRAN FUNCIÓ 

Music Stage 18h 
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EL MUSICAL 
Aquest estiu farem el musical Oliver Twist, una adaptació de la novel·la de Clarles Dickens, que narra les 

aventures d’un jove orfe de l’Anglaterra del segle XIX. El protagonista que és pobre, és titllat de 

problemàtic a l’orfenat on vivia i és enviat com a aprenentet amb l’enterrador de la ciutat on es baralla 

amb un dels seus treballadors i decideix escapar-se. A les afores de la ciutat es veu forçat a sobreviure i 

es resisteix a la temptació del crim dels diferents ambients de Londres. 

 

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

diferents tipus d’art: la música, el teatre, la dansa... També es realitzaran activitats de lleure i de treball 

en equip perquè tot surti d’allò més bé.  

Les activitats es durant 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 i en cap cas es donarà cap medicament sense previ 

consentiment dels pares i/o recepta mèdica. 

 

Activitats d’aigua 

Durant la setmana es portaran a terme activitats d’aigua. És important que tothom porti banyador, 

tovallola i sandàlies de goma que quedin ben subjectes (lligades), així com crema solar protectora ja 

posada des de casa.  
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INSCRIPCIONS  
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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 8:30 a 14:00 i de 15:00 a 18:00 i divendres de 8:30 a 14:00 

 

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 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

25 

de juny 

26 

de juny 

27 

de juny 

28 

de juny 

29 

de juny 

2 

de juliol 

3 

de juliol 

4 

de juliol 

5 

de juliol 

6 

de juliol 

9 

de juliol 

10 

de juliol 

11 

de juliol 

12 

de juliol 

13 

de juliol 

DESCOMPTES (els descomptes són acumulables) 
 

Descompte 1: El segon germà tindrà un 5% i el tercer un 7% de descompte sobre el preu.  
Descompte 2: Si reserves i fas el pagament abans del 31 de maig s’aplicarà el 5% de descompte.  
 
 
 
 
 

 

 

3 setmanes  225€ 
2 setmanes   160€ 

         1 setmana  85€ 
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ON ES REALITZA? 
 

 
 
Castellbell i el Vilar    Amb el suport de : 
Matins del 25 de juny al 27 de juliol 
 
 
 

 

Si esteu interessats en participar en algun d’aquests dos llocs consulteu condicions i preus enviant un 

email a musicstage@lleuredosmil.com o trucant al 93 878 75 87.  

 

CONDICIONS 

EDATS: de 6 (havent cursat 1r per primària) a 17 anys 

 

DATES:    

Del  25 de juny al 13 de juliol es durà a terme un torn amb activitats artístiques, activitats de lleure i 

d’aigua, nit de parranda i la darrera setmana es farà l’espectacle a la tarda per als familiars. 

 

Pels que no poden fer tots les setmanes  de MUSIC STAGE es dóna l’opció de d’apuntar-se per setmanes. 

Aquells que triïn aquesta opció tindran un paper en l’espectacle més curt que els que facin tots els dies.  

 

HORARI:     

L’horari serà de 9h a 14h, en excepció del dia que es fa la nit de parranda i el dia de la  representació que 

l’horari serà diferent. Cada setmana es farà arribar a les famílies l’horari setmanal, així com les activitats 

i necessitats específiques. 
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FULL D’INSCRIPCIÓ juny-juliol 2018 

 
El nen/a............................................................................nascut/da l’any.............................. 

assistirà a les activitats programades de Music Stage a Castellbell i el Vilar 

 

 

Marqueu amb una creu les dates que us interessa: 

 

Setmana 1 (del 25 al 29 de juny)  

 
 

Setmana 2 (del 2 al 6 de juliol)  
  

Setmana 3 (del 9 al 13 de juliol)  

     

 

 

 – 

 

 

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)  

 

Castellbell i el Vilar, a   ........... de .................. de 2018        
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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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