
Activitat de Timbals  

 

 

Hola, sóc el Titus 

Benvinguts al nou curs 2020/2021 de l’Activitat de Timbals de l’Escola Santa Anna de 

Castellvell del Camp. 

Aquesta activitat extraescolar pretén acostar la percussió als infants i joves en edat escolar 

amb l’objectiu final de formar un grup de percussió de la pròpia escola. Es realitza en finalitzar 

les classes pels estudiants de primària en horari de migdia. Per mitjà d’una sessió setmanal els 

participants de l’activitat aprendran a tocar i interpretar diferents tocs tradicionals per 

acompanyar tot tipus d’entremesos populars. El grup resultant acostuma a fer sortides a la 

mateixa escola i amb el Lluert de Castellvell, molt lligat a l’escola.  

L’activitat té un cost de 36€ al trimestre, i es pagarà en metàl·lic (al despatx de l’AMPA) o per 

transferència bancària al número de compte que més avall s’especifica. No abonar aquesta 

quantitat voldrà dir que l’alumne perd el dret de gaudir de l’activitat.  

Aquest any com a mesura excepcional de cara a un possible confinament i també per mirar de 

facilitar les coses, el cobrament serà mensual (12€), i es farà a la primera setmana de cada 

mes; així podem tallar les quotes per mesos i no trimestral com fins ara. No obstant això, les 

inscripcions segueixen sent trimestrals, és a dir de setembre-desembre, gener-març i abril-

juny, no es podrà donar d’alta i de baixa dins del període trimestral. 

Aquest any, per motius de seguretat i higiene contra la COVID-19 emprenem un seguit de 

mesures per evitar al màxim els riscos de contagi. 

- Cada alumne haurà de dur el seu propi instrument. (es recomana desinfecció un cop 

arribats a casa, almenys de les baquetes). 

- Ens desinfectarem les mans amb gel hidroalcohòlic quan entrem a l’Aula. 

- Caldrà anar amb mascareta durant tota l’estona que duri l’activitat. 

- Els alumnes estaran disposats en una distància de seguretat de 2 metres entre ells. 

- L’Aula serà ventilada entre grups, així com desinfectades les taules i cadires on hagin 

estat els alumnes. 

- El professor durà mascareta i guants per tal de garantir la seguretat dels alumnes. 

 

 



Dades per fer l’ingrés:  

- Núm. CCC: ES28 3140 0001 9000 1408 4500 

- Beneficiari: Òscar Prats Àguila 

- Concepte: Nom de l’alumne + Activitat de Timbals Santa Anna 

Moltes gràcies per tot, i bon inici de curs!  

 

 

 

--------------------Retalleu per aquí, us quedeu la part de dalt i em torneu la de baix ------------------ 

Nom de l’alumne: ............................................................................................................ .............. 

Nom del pare/mare/tutor: .................................................................................................... 

Número de telèfon: .............................................................................................................. 

Correu electrònic: ................................................................................................................... 

Voleu formar part del grup de Whatsapp?: ............................................................................. 

 

Moltes gràcies a tothom per confiar en la cultura! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activitat de Timbals  

 

Per fer l’activitat necessitareu un timbal. Si ja disposeu de timbal, porteu-lo a classe i mirem si 

anirà bé o cal que fem algun arreglo o canviar-lo. 

Per qui no en tingui, recomano aquests timbals, que per la qualitat i el preu, estan molt bé: 

Aquest el podreu trobar a l’Imaginarium (haurà de ser per internet que a Reus ja no hi és) o a 

l’Eureka Kids (c/Jesús de Reus) tot i que les baquetes que porta aquest timbal són molt petites. 

 

Aquest altre ja és una mica més bo, i no s’escapa massa més de preu que l’altre. El podreu 

trobar al Pirineus Musical (Passeig Sunyer, 9 davant la Virginias). Recomano més aquest. 

 


