


CASAL CINEMATOGRÀFIC (13 a 20 anys)

El Casal Cinematogràfic neix amb la idea d’oferir una proposta cultural de 
qualitat per a adolescents amb inquietuds artístiques.

Per joves d’entre 13 i 20 anys oferim el repte setmanal de ser els creadors, 
guionistes i intèrprets d’un curtmetratge que els/les alumnes crearan i 
acabaran rodant cada setmana.

Dividits en grups reduïts, el Casal Cinematogràfic neix com una proposta 
lúdica i formativa a parts iguals. 

De la mà de professionals en actiu de les arts escèniques els joves aprendran 
a treballar en equip per desenvolupar un projecte a partir de les seves idees, 
donant forma a la idea final que serà finalment protagonitzada i rodada 
amb mitjans de primer nivell. 

Tots els docents que acompanyaran als/les alumnes, tenen una àmplia 
experiència professional tan artística com en la docència.



ACTIVITATS

Els alumnes realitzaran activitats creatives i formatives relacionades amb el 
mòn de la interpretació. 

• CREACIÓ: A partir d’un punt de partida setmanal, ens basarem en les 
idees i aportacions dels nostres alumnes per donar forma i estructura a 
un guió que no només escriuran sinó que acabaran protagonitzant..

• INTERPRETACIÓ: El treball interpretatiu te un paper fonamental en el 
nostre procés de treball. A banda de preparar els personatges per al 
rodatge final, aprendrem eines personals que ens aporta la interpretació 
que fomentaran la empatia, la obertura i el creixement personal de tots 
els nostres alumnes. 

• TREBALL EN EQUIP: El Casal Escènica és una ocasió ideal per a conèixer 
noves amistats, treballar en equip i fer pinya en favor del projecte 
setmanal.

El resultat final, després d’un procés de muntatge i edició serà presentat 
passat l’estiu, en una gran estrena als Cinemes Can Castellet de Sant Boi, 
on tots els protagonistes podran compartir una vetllada molt especial amb 
familiars i amics i veure el resultat final a la gran pantalla.



A l’estiu.... PISCINA!

Tots els grups tenen programada una sortida setmanal a la piscina. 

Cada Dimecres gaudirem d’una sortida setmanal a la nova Piscina Municipal 
de Sant Boi on estarem completament sols, ja que tindrem la hora reservada 
per als alumnes del Casal Escènic.

HORARI DE LES ACTIVITATS

 9 a 10h – REBUDA + TALLER ARTÍSTIC

 10 a 11’30h – CREACIÓ DEL CURTMETRATGE

 11’30 a 12h – ESMORZAR

 12’00 a 14h – CLASSE D’INTERPRETACIÓ

* L’horari es veu modificat els dimecres que després d’esmorzar anem 

a la piscina i els divendres que es destinarà integrament al rodatge del 

curtmetratge.

OPCIÓ MENJADOR
Les famílies que ho desitgin tenen l’opció d’ampliar l’horari (de 14 a 15:30h) 
amb servei de menjador que ens ofereix el RESTAURANT ROMA. 
 * Possibilitat de dies alterns. 



PREGUNTES D’INTERÈS

On es fa el Casal Cinematogràfic?
El Casal de la franja d’adolescents tindrà lloc al nostre local (Cardenal Vidal 
i Barraquer 16).

Com s’organitzen els grups?
Els grups s’organitzen respectant les edats i amistats que ja puguin existir 
prèviament. En cas de que tingueu interès de que els vostres fills/es 
comparteixin grup amb algú especial, feu-nos-ho saber per tenir-ho en 
compte.

Com podeu contactar amb nosaltres?
Tenim diferents vies de contacte, la més directa és el nostre telèfon de 
l’Escola Hamlet que és el 640 540 362, o per mail info@actuateatre.com.

Si estic apuntat a un torn i després volem continuar, podrem fer-ho?
La disponibilitat de places sempre ve marcada per l’aforament del casal. 
Som molt estrictes amb les places ja que primem la qualitat a la quantitat. 
Sempre que tinguem disponibilitat, no serà un inconvenient.

Quan es fa la presentació dels curts?
La feina d’edició i muntatge és una de les més laborioses i complicades d’un 
procés de rodatge, és per això que deixem passar les vacances d’estiu i 
farem la presentació a principis d’Octubre.

Si no podem venir a la presentació als cinemes, què?
Nosaltres ens encarreguem de publicar tots els curtmetratges rodats al 
nostre canal de Youtube, on hi tindreu accés il·limitat des del moment oficial 
de l’estrena. Tanmateix, també compartirem els fotografies del procés i de 
grup a les nostres xarxes socials (@escolahamlet).
 


