
excursió amb caiac
nit de cinema
esports
tir amb arc
jocs nocturns
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Per  a  més  in formac ió :
Ronda Guinardó,  243

93 408 32 55
esctr i to@xtec .cat

www.esco lademusicatr i to .com

parc d'aventura
jocs d'aigua

piscina
tirolina

Gimcana musical
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El preu inclou:

-  Estada en règim de pensió completa
- Assajos de l 'orquestra amb professors de l ’escola
- Activitats esportives i  aquàtiques
- Accés diari  a la piscina
- Assegurança d’accidents i  responsabil itat civi l
-  Material
-  Transport d’anada i  tornada

Activitats musicals i  de l leure que es duran
a terme: 

Assajos parcials i  generals de formacions
instrumentals ,  aules d'assaig,  excursió amb caiac,
t irol ina,  gimcana musical ,  piscina,  excursió,  jocs de
nit ,  nit  de cinema, parc vertical  del bosc,  t ir  amb
arc,  jocs d'aigua (punteria,  encistel la l ’aigua,
xeringada, guerra d’aigua. . . ) .

Inscripcions i  pagament:  

Inscripcions a secretaria de l ’Escola de Música Tri-tò
a partir  del 30 de gener f ins al  17 de març.

Modalitats de pagament (a triar una modalitat) :

Primera modalitat:
-Primer pagament de 50€ en el  moment de la
inscripció.  
-Segon pagament de 300€ de l ’ 1  al  15 de juny.

Segona modalitat:
-Primer pagament de 50€ en el  moment de la
inscripció.  
-Segon pagament de l ' 1  al  7 de març 100€.
-Tercer pagament del 3 al  7 d'abri l  100€.
-Quart pagament del 2 al  5 de maig 100€.

 Places l imitades i  atorgades per ordre d’arribada.

US HI ESPEREM!!!

Dates:

Del 26 al  30 Juny de 2023. 350€
10% de descompte
per germans

Preu: 

Participants:  

Alumnes de l ’EM Tri-tò
a partir  de 7 anys i  que
ja cursin un instrument
aquest curs (a partir  de
nivell  prel iminar) .

Professorat:

Professors de l ’Escola de
Música Tri-tò i  monitors
de l leure titulats.


