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PRESENTACIÓ DEL CAMPAMENT 

 

A l'Escola de Música Santa María del Puig s'ha plantejat la idea de fer un 

campament amb aquells alumnes que pertanyen a l'Escola, i té com a objectiu 

reforçar la convivència entre tots els alumnes i participants del campament en un 

ambient musical i divertit, on es van a combinar les activitats lúdiques, com 

piscina, excursions, activitats en grup amb les classes col·lectives de música, 

conjuntament amb una activitat final on podran gaudir les famílies dels alumnes. 

 

EL LLOC: ALBERGUE JUVENIL TORRE DE ALBORACHE 

 

Calle Buñol, 13  46369 Alborache (La Hoya de Buñol) 

L’edifici, originalment una antiga casona, ha sigut totalment renovat, ampliat i 

convertit en un modern edifici amb l’encant de les construccions antigues. Consta 

de dues ales i un cos central, on es troben les instal·lacions comunes: sales, 

biblioteca, infermeria, recepció i oficines. 

En l’ala dreta es distribueixen les habitacions en dues plantes i l’ala esquerra 

l’ocupen el menjador, les sales de tallers d’activitats i una sala multiusos. 

L’alberg compta, a més, amb dues menudes però encisadores pinades, 

diferents explanades per a jugar, instal·lacions esportives i una piscina. 

SITUACIÓ GEOGRÀFICA: 

En el terme de la localitat d’Alborache, molt a prop de Bunyol i Macastre, entre 

camps de garroferes, ametllers i oliveres. I també molt a prop de zones 

muntanyoses on és possible fer excursions i practicar esports d’aventura. 

 

INSTAL·LACIONS Y SERVEIS 

Compta amb diverses instal·lacions i serveis com: una sala d’estar amb 
capacitat per a 150 places, sala de reunions per a 8 persones, sala de 
reunions per a 20 persones, 2 aules taller amb capacitat per a 30 persones 
cadascuna, sala multiusos amb capacitat per a 40 persones, biblioteca amb 
capacitat per a 15 persones, calefacció, pista poliesportiva, pista de basket, 
piscina i Wi-fi, entre altres. 

Capacitat total: 116 places 

26 habitacions amb dos llits i bany  

16 habitacions amb quatre llits i bany  

 

DESPLAÇAMENT: anada i tornada en autobús 

A QUI VA DIRIGIT 

 

Va dirigit als alumnes de l'Escola de Música Santa María del Puig. Es podran 

inscriure tots aquells que en 2016 tinguen 7 anys o més (a partir 1r primària, fins 

als 18 anys), fins a un màxim de 50 places. 

 

- "No sóc alumne però vull assistir, podré? 

- Entrega la preinscripció el més prompte possible i apunta't en la llista d'espera. 

Les places sobrants s'atendràn per ordre de preinscripció. 

 

PREU: 70€ (tot inclòs) 

 

El preu inclou l'estància de 2 nits i 3 dies a l'alberg, amb règim de pensió 

completa, els materials necessaris per a les activitats. A banda hauran de portar 

l'instrument si ja toquen algun. 

 

Les preinscripcions s'enviaran per correu electrònic, junt amb un conjunt 

d'informació del campament, com horaris, materials necessaris, fitxes mèdiques, 

compte bancari per a la reserva, etc. 

 

La reserva* es farà efectiva quan es faça el pagament (20€) i s’envie el 

justificant per mail a l’Escola: escolasump@gmail.com, o bé s'entregue al 

despatx de Secretaria i Direcció. 

*No es tornarà l'abonament de la reserva en cas de cancel·lament, si no és 

per causes pròpies de la organització. 

 

PROFESSORS DEL CAMPAMENT 

- José Cruz Cerviño: Professor a l'Escola de Música. 

- Vicente Salvador Díaz: Professor a l'Escola de Música. 

- Marta Lopezosa Luque: Saxofonista en la Banda de la Unió Musical Santa Maria 

del Puig. Graduada en Mestra d'Educació Primària, especialitat música. 

- Erik Sánchez Lluch: Director de l’Escola de Música. Graduat en Mestre 

d'Educació Primària, especialitat música. 

- Juan Vicente Monzó: Director Banda Juvenil Escola de Música. 

* En funció de la demanda hi haurà més personal docent. 

TERMINI INSCRIPCIONS (20€) TERMINI PER AL PAGAMENT (50€, o 

70€ directament) 

Del 20/02/2016 al  15/04/2016 Del 20/02/2016 al  01/05/2016 


