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Casal d’estiu: 
Refresca els teus talents!



Objectius generals

I com ho farem?
§ Tindrem l'oportunitat de fer noves amistats mitjançant dinàmiques de grups i jocs de confiança.

§ Treballarem la pròpia imaginació a través d’improvisacions i el treball d’expressió corporal.

§ Assajarem a través de la dansa, conceptes bàsics de coreografia musical i direccions escèniques.

§ Investigarem com projectar la veu i pararem atenció a la importància d’una bona dicció.

§ Explorarem la nostra energia i com mitjançant exercicis concrets poder regular-la segons cada situació. 

§ Aprendrem a transmetre al públic creant personatges i jugant amb les emocions i les sensacions.

§ Ens aproparem al món de les manualitats per crear titelles, màscares, objectes i aprendre a donar vida a allò que tenim a les mans.

§ Ens iniciarem en el maquillatge teatral i caracterització de personatges.

§ Descobrirem que les arts escèniques impliquen treballar en equip i que cadascú de nosaltres té un rol, un paper important, que 
contribueix al grup.
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§ Compartir un espai lúdic i d’aprenentatge on jugar, riure, ballar, pensar, cantar i viure experiències. 

§ Participar d’un procés creatiu treballant en equip, per promoure la confiança, i desenvolupar la imaginació.

§ Reforçar habilitats com l’empatia, la concentració i el reconeixement de les emocions. 

§ Aconseguir el compromís i la motivació per a arribar a un objectiu comú: la posada en escena.
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TEMÀTIQUES SETMANALS

Cada setmana, les activitats giraran al voltant d'una parella d'emocions i, per això, hem programant una sèrie d'exercicis i
improvisacions que ens permetran aprofundir en el món de les arts escèniques; treballant una cançó i escenes concretes del
musical ”El Rei Lleó".
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ACTIVITATS SETMANALS

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
8:00 - 9:00
9:00 - 10:00 JOC ACROBÀTIC

10:00 - 10:30

PRESENTACIÓ 
ESCENA DE LA 

SETMANA + 
CANÇONS

JOC ACROBÀTIC ESCENES

10:30 - 11:00 ESMORZAR

TREBALL DE 
TITELLES I 
OBJECTES

13:00 - 14:00
14:00 - 15:00

CREACIÓ DE 
MÀSCARES I 

TITELLES
COREOGRAFIA

11:00 - 13:00 IMPROVISACIONS + 
DANSA

SORTIDA                     
CULTURAL

ESMORZAR

15:00 - 17:00

ESCALFAMENT + EXPRESSIÓ CORPORAL

ESCENES

ACOLLIDA

CORAL
ASSAIG GENERAL                      

(A partir de les 16:30h: 
portes obertes)

ESCENES + DANSA

DINAR
RELAX I CIRCUIT D'EMOCIONS MAQUILLATGE I VESTUARI

ESCENES + CORAL
CREACIÓ DE 
MÀSCARES I 

TITELLES

PISCINA

DANSA

* Provisional, subjecte a adaptació en cas necessari i en concret la setmana de juny, per ser de quatre dies.
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PREUS PER SETMANA

SETMANA PREU                  
(9h a 17h)

DINAR A CASA 
(13h a 14:30h)

ACOLLIDA           
(8h a 9h)

25 al 28 juny 124 € 95 € 8 €
1 al 5 juliol 155 € 120 € 10 €
8 al 12 juliol 155 € 120 € 10 €
15 al 19 juliol 155 € 120 € 10 €
22 al 26 juliol 155 € 120 € 10 €
2 al 6 setembre 155 € 120 € 10 €

Màxim de participants 34 friends per setmana.
El nostre casal està programant per realitzar unes activitats matí i tarda, que culminen el divendres a la tarda 
amb un "assaig general". 

Bonificacions: 
Família nombrosa: 10 % sobre l'import del casal a partir del segon germà, sempre que s'inscriguin al mateix període. 
Descompte per germà: 5 % sobre l'import del casal, sempre que s'inscriguin tots dos al mateix període. 

Bonificacions: 
- Per germans/nes: 5% (*) sobre l'import del casal del segon germà, sempre que s'inscriguin al mateix període i horari. 

(*) 10% en el cas de ser família nombrosa o monoparental.  
- Per setmanes: 5% sobre l'import del casal, sempre que s'inscriguin 3 setmanes o més.  

Les bonificacions no són acumulables. S'aplicarà la bonificació més avantatjosa. 


