
Centre Cívic Can Deu

Del 29 de juny al 24 de juliol de 2020, de 9 a 13 h 

Plaça de la Concòrdia, 13

CASAL D’ESTIU 
JAZZ JUGAT C

an
 D

eu



La música jazz, com a fil conductor del nostre casal, pretén afavorir en l’infant la segure-
tat en l’àmbit emocional, l’aprenentatge en l’àmbit musical, la concentració i l’expressió corpo-
ral. Hi trobareu jocs, manualitats i altres activitats relacionades amb el món de la música jazz.  
Horari: de 9 a 13 h
Adreçat a infants de 6 a 12 anys
Preu: 65 €/setmana

Inscripcions: presencials i en línia, a partir del 25 d’abril, de dilluns a dissabte, de 10 a 14 h i de 16 a 
21 h, i diumenge, de 10.30 a 13.30 h.

Reunions informatives: dimecres 1 d’abril a les 18 h o dimarts 21 d’abril a les 18.15 h
Per assistir a les reunions, així com fer la inscripció en línia, cal adreçar-se al nostre web (seguint el 
circuit, amb previ registre: inscripcions en línia - tallers culturals - casal d’estiu jazz jugat)

Observacions: 
- Aquelles persones que facin la inscripció en línia, hauran de venir al centre a omplir el full d’inscripció 
i portar la documentació necessària (fotocòpia del CATSALUT del nen/a i el carnet de vacunacions 
actualitzat).
- Es considerarà la plaça ocupada únicament quan s’hagi efectuat el pagament, excepte aquelles per-
sones que sol·licitin una beca, que tindran la seva plaça reservada fins que sigui aprovada la sol·licitud.
- Per sol·licitar l’ajut econòmic caldrà omplir un document i adreçar-se al districte en un plaç determinat.

@BCN_LesCorts

ajuntament.barcelona.cat/ccivics/candeu
candeu@lleuresport.cat

PER A MÉS INFORMACIÓINFORMACIÓ ADDICIONAL

Adaptat per a persones amb 
mobilitat reduïda i dotat d’anell 
magnètic

I A MÉS A MÉS... “AVUI ENS VISITA”
1a setmana: dimarts 30 de juny, Reginald Vinardell (bateria)
2a setmana: dimecres 8 de juliol, Pep Rius (contrabaix)
3a setmana: dimarts 14 de juliol, August Tharrats (piano)
4a setmana: dijous 23 de juliol, Pablo López (guitarra)



ASPECTES IMPORTANTS: 

 

 Les inscripcions seran EN LINEA a partir del 25 d’abril 

https://inscripcions.cccandeu.com/MiramModular/buscador

/buscador.jsp?g=1&c=44&t=AC&f=CA 

 

 BEQUES: les persones que volen demanar beca hauran 

d’enviar-nos un correu electrònic a 

candeu@lleuresport.cat indicant-nos que voleu 

sol·licitar l’ajut econòmic especificant les setmanes. Un 

cop us confirmem que hem rebut el correu electrònic 

haureu d’omplir el formulari i a continuació enviar-nos-

ho. 

FORMULARI: https://vacances.barcelona.cat/ca/ 

En aquesta pàgina web també trobareu tota la informació dels 

casals d’estiu, novetats i actualitzacions. 

 

 DATA MÀXIMA per sol·licitar la beca: 19 maig. 

 

 Si teniu algun tipus de limitació per accedir al formulari de la 

beca o per fer la inscripció al casal, podeu contactar amb 

nosaltres via correu electrònic. 

 

 Quan es fa la inscripció, s’ha de lliurar una documentació 

específica (CATSALUT, al·lèrgies...). Aquesta documentació 

ens la fareu arribar un cop el centre cívic estigui obert. 

 

 Recordeu que si teniu qualsevol dubte ens podeu escriure per 

correu electrònic 

 

 Us anirem informant de qualsevol novetat. 

 

 Us deixem un VIDEO amb tota aquesta INFORMACIÓ 

https://youtu.be/QD5cWZSB21M 
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