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DESCRIPCIÓ GENERAL                                               

Cada setmana treballarem a partir d’una de les pel·lícules musicals del moment, en funció del grup 
d’edat. Aquesta ens servirà d’excusa per desenvolupar escenes i interpretar personatges, 
aprendre les coreografies i cançons, així com crear els elements d’escenografia i vestuari per 
acabar compartint el material amb les famílies, ja sigui de manera presencial si les circumstàncies 
ho permeten, com en vídeo. 

La selecció de les pel·lícules que ens serviran de motor cada setmana, seran triades en funció del 
grup, per tant preguem adaptabilitat i flexibilitat.  

L’equip acompanyarà als infants i adolescents alhora d’implementar noves rutines i hàbits 
d’higiene i protecció, ajudant a recuperar la convivència presencial amb altres companys/es i 
adults de referència, recuperant el sentit de comunitat i treballant en la gestió de les emocions a 
través de les arts escèniques.  
 
 
COVID - 19: El nostre casal seguirà les recomanacions i resolucions que dictin en cada moment les autoritats 
competents. 

 

HORARI FLEXIBLE 

De 9:00 a 13:00 - DISCIPLINES ARTÍSTIQUES 

Pel matí, de dilluns a divendres, desenvolupem les activitats de Teatre, Dansa i Cant, amb una 
pausa per esmorzar i esbargir-nos. 

TEATRE: Treballarem la dinàmica de grup, l’espai escènic, l’expressió oral, corporal i emocional 
afavorint el desenvolupament i l’autonomia de l’infant per proporcionar-li una autoestima sana; 
així com el desenvolupament social a partir del treball en equip. 

CANT: Gaudirem de l’aprenentatge de jocs d’harmonia, de ritmes i de tècnica vocal, que posarem 
en pràctica cantant una nova cançó cada setmana relacionada amb la temàtica del Casal. 

DANSA: Enriquirem la nostra musicalitat, disciplina i conscienciació del cos a través d’exercicis 
creatius, de coordinació i de memòria, ja que aprendrem les coreografies més divertides. 

Cada divendres per la tarda podreu gaudir del talent dels artistes amb una mostra per a familiars 
que en principi us compartirem en vídeo per tal de complir amb les normes de seguretat.  

De 13:00 a 15:00 –  DINAR I ESBARJO 

Per tots aquells que ho sol·liciteu, disposem de servei de menjador.  El dinar el porta un càtering 
sobre un menú ben equilibrat. Dinem per torns, després ens relaxem i juguem acompanyats de 
l’equip de monitors. 

*Qualsevol intolerància o al·lèrgia, especifiqueu-ho a l'apartat Observacions, dins el full 
d’Inscripció. 
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De 15:00 a 17:00 - ALTRES ACTIVITATS 

ESCENOGRAFIA, VESTUARI I MAQUILLATGE: Les tardes de dimarts i dijous farem tallers de 
manualitats on crearem elements escenogràfics i de vestuari per la posada en escena de la 
representació de cada setmana.  

JOCS I CINEMA:  El dilluns de cada setmana farem una sessió de cine relacionada amb la temàtica 
del casal d’aquella setmana. 

GUERRA D'AIGUA: Els dimecres de cada setmana farem una guerra d’aigua a l’aire lliure.  

 

COVID-19:  Es possible que el funcionament d'algunes de les activitats es vegi modificat per tal de complir amb les 
normes de seguretat.  

 

PREUS  

Hi ha el 10% de descompte per germans. També hi ha descompte si t’inscrius més d’una setmana 
en Horari Complet. Aquest descompte no s’aplicarà a les setmanes del 22 de Juny i del 7 de 
setembre. 
 

 

Preu/setmana  Descomptes 

 

2 setmanes: 348€ 

3 setmanes: 520€ 

4 setmanes: 690€ 

5 setmanes: 855€ 

 

Horari Complet 
9:00 a 17:00 

175€ 
 

Matí 
9:00 a 13:00 

125€ 
 

Matí + Dinar 
9:00 a 15:00 150€ 

 

Horari Partit 
9:00 a 13:00 i 

de 15:00 a 17:00 
(dinar no inclòs) 

150€ 

  

 
 
* En el cas d’aquelles setmanes que hi ha un festiu pel mig, es reduirà la part proporcional.  

* Un cop començat el Casal ja no s’aplicarà el descompte per setmanes. 
 
 

ALTRES SERVEIS 

Acollida:  de 8:00 a 9:00 -  5€/dia (caldrà un mínim de 5 infants per garantir el servei). 

Menjador:  5€/dia solt 

 
COVID-19: Tarifes supeditades al canvi de programació i a l’aplicació de les mesures i restriccions del Govern. Els preus 
del casal i servei de menjador poden variar en funció de les indicacions i mesures de sanitat que el Govern vagi 
aprovant. 
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INFORMACIÓ IMPORTANT 

 El 24 de juny i l’11 de setembre són festius. 

 Tots els nens han de dur:  

 Esmorzar i aigua 
 Un estoig amb llapis de colors 
 Mitjons (els poden dur posats o en una bosseta si porten sandàlies). El calçat el deixarem 

a l’entrada de l’escola. 
 Un conte o un llibre  
 Cal portar banyador, tovallola i xancletes lligades per la guerra d’aigua del dimecres. 

 
 Recomanem dur roba còmode.  

 Si algun dia del casal ha de venir a buscar l’infant una persona no habitual, caldrà que ens aviseu 
prèviament. 

 Els alumnes es recolliran davant la porta de l’escola. 

   Abans d’iniciar el casal us compartirem els Protocols d’Higiene i Seguretat que seguirem per tal 
que n’estigueu informats, així com les Instruccions que haureu de seguir cada dia per acudir al 
casal.  

 

INSCRIPCIONS 

1. Omple el full d’Inscripció del Casal d’Estiu  (https://www.exitescenic.com/casalartistic). 

2. Un cop ho rebem, ens posarem en contacte amb tu per confirmar-te la plaça. 

3. Fes el pagament total o del 50% per reservar la plaça.  

 

Núm. de compte de La Caixa: ES43 2100 3064 3822 0048 6554 

 

4. Envia’ns:  

- El comprovant de la transferència (posa com a CONCEPTE: nom i cognom de l’infant) 

- La  fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social/Mútua a info@exitescenic.es. 

-  

S’ha d’abonar la totalitat del Casal abans del 15 de Juny. 

 

 

ATENCIÓ: Sempre que el virus no ens visiti de nou, no es retornarà l’import en concepte de Casal a totes les inscripcions 
anul·lades a partir del 8 de juny de 2020.  
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