INFORMACIÓN XERAL:
Lugar: ac vidades principais na escola
de música.
Tamén se realizarán ac vidades ao
aire libre e na aula de informá ca.
Períodos:
Xullo: Do 1‐5 e do 15‐24
Agosto: Do 5‐16
Agosto: Do 19‐30

CAMPAMENTO
URBÁN MUSICAL DE
VERÁN
ORTIGUEIRA 2013
XULLO E AGOSTO

Prezo: Os tres períodos 50€. Cada
período solto 20€, a ingresar na Conta
do Banco Gallego:
0046‐ 0296‐ 80‐ 0000010319 en
concepto de matrícula: Campamento
Urbán Musical de Verán.
Docentes: Mestres da
Escola
Municipal de Música de Or gueira.
Des natarios: Rapaces do Municipio
de Or gueira a par r de 3 anos.
Inscrición: Matrícula aberta ata o 30
de xuño de 2013. Entregar na
secretaría da Escola de Música o
bole n de inscrición xunto co
resgardo bancario.

ESCOLA DE MÚSICA
CONCELLO DE
ORTIGUEIRA

C) MARQUEZ CORTIÑAS S/N
15330– ORTIGUEIRA
Tel. : 981402432
Email:
escolademusica@concellodeortigueira.com
www.facebook.com/escolademusicadeortigueira

CAMPAMENTO

URBÁN MUSICAL DE VERÁN
ACTIVIDADES

DESCRICIÓN
A Asociación Promotora da Escola de Música
do Concello de Or gueira ofrece a nenos/as
a par r de 3 anos, a oportunidade de
disfrutar dunhas diver das vacacións,
aproveitando a ocasión para iniciarse e
profundizar no mundo da música, abordada
dunha forma lúdica e con grandes beneficios
para o desenvolvemento dos nenos.

Os alumnos poderán interactuar cos diferen‐
tes instrumentos musicais sen necesidade de
ter formación previa ou afondar nos
coñecementos da música, combinando
ac vidades plás cas, teatrais e música a
través do medioambiente; coa creación de
instrumentos musicais a par r da reciclaxe,
contacontos,
informá ca,
coreogra as,
concertos ó aire libre......

O programa de ac vidades divídese en tres
grupos:
I.

Campamento Baby (3 a 6 anos).

Iniciación á música, xogos populares,
contacontos, coreogra as, karaoke....

ORTIGUEIRA 2013
Boletín de inscrición:
Nome e apelidos do alumno
__________________________________
Idade______anos
Inscríbese no campamento do período:

Horario de 10 a 13 horas, martes e xoves.
II.

Campamento Junior (a par r dos 7 anos).

Pensado para rapaces con e sen coñecementos
musicais previos.
Iniciación á música, clases de apoio, informá ca
musical, grupos de música de cámara, xogos
populares....
Horario de 10 a 13 horas, luns e mércores.
III.

Banda e coro infan l

Horario de 10 a 13 horas, venres.
Aberta para tódolos alumnos do campamento a
par r de 7 anos, e da escola de música.
NOTA: Os nenos poden traer un tentempé para
tomar a media mañá.

□ Xullo: Do 1‐5 e do 15‐24
□ Agosto: Do 5‐16
□ Agosto: Do 19‐30
□ Inscríbese nos 3 períodos
Nome e apelidos do pai/nai/ tor
__________________________________
Teléfono de contacto________________
E‐mail_____________________________
DATA E SINATURA:
Ortigueira, a

de

de 2013

Asdo pai/nai/titor::

