


CASAL ESCÈNIC (5 a 13 anys)
El Casal Escènic neix amb la idea d’oferir una proposta cultural de qualitat 
per a infants i adolescents amb inquietuds artístiques.

Per als infants d’entre 5 i 13 anys oferim el repte setmanal de ser els intèrprets 
d’un espectacle de teatre musical on els actors i les actrius hauran de crear 
un show que presentaran cada divendres sobre de l’escenari de Cal Ninyo.

Dividits en grups reduïts, respectant franges d’edats similars, el Casal Escènic 
neix com una proposta lúdica i formativa a parts iguals. 

De la mà de professionals en actiu de les arts escèniques els infants 
aprendran cada setmana una cançó, una coreografia i crearan una escena 
que conformaran l’espectacle final. 

El casal està dividit el torns independents, de dilluns a divendres, començant 
el primer el 27 de juny i acabant el darrer el 29 de juliol.



ACTIVITATS

Els alumnes realitzaran activitats d’iniciació a les arts escèniques, gaudint 
de les tres grans disciplines el TEATRE, el CANT i la DANSA. 

Cada torn el casal ofereix la preparació i una representació final on els 
alumnes mostraran davant de familiars i amics tot el que han après i creat 
durant la setmana.

• TEATRE: Partirem a partir d’exercicis d’improvisació, creació de 
personatges sempre estimulant la seva creativitat. Setmanalment els 
nostres artistes, tindran la possibilitat de treballar una escena que 
mostraran al muntatge que serà presentat en públic a final de setmana.

• CANT: Treballarem la tècnica vocal, la afinació i la projecció de la veu Cada 
setmana ho posarem en pràctica cantant una cançó coral relacionada 
amb la temàtica del casal.

• DANSA: Partirem de la base, treballant el moviment escènic, la consciencia 
de l’espai. Cada setmana prepararem una coreografia.



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 11h – CLASSE DE TEATRE

 11 a 11’30h – ESMORZAR

 11’30 a 12’45h – CLASSE DE CANT

 12’45 a 14h – CLASSE DE DANSA

 * L’horari es veu modificat els dimecres que després d’esmorzar   
 anem a la piscina i els divendres que a última hora (13 a 14h) fem la  
 representació final al teatre de Cal Ninyo.

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. 



QUÈ CAL PORTAR?

Cal portar cada dia: 
 - esmorzar
 - aigua (preferiblement en cantimplora o ampolla amb el nom)
 - roba còmoda

*** Els DIMECRES: cal portar banyador, tovallola i crema solar.



PREGUNTES D’INTERÈS

Com s’organitzen els grups?
Els grups s’organitzen respectant les franges d’edat (5-6, 7-8, 9-10, 11-13) 
per tal d’adaptar el nivell de treball a les necessitats de cada edat.

L’entrada i la recollida seran sempre al mateix lloc?
Sí, l’entrada i la recollida sempre les farem a l’Escola de Música (Jaume I, 24).

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.

Els pares i mares podem anar a veure l’espectacle?
Sí, l’espectacle el farem en obert els divendres de 13h a 14h al teatre de Cal 
Ninyo (Joan Bardina 44). 

Si no podem veure l’espectacle, què?
Nosaltres ens encarreguem d’enregistrar-lo amb fotografies i vídeos que 
després us farem arribar a les famílies que ens ho demaneu. Tanmateix, 
també compartirem els resultats a les nostres xarxes socials (@escolahamlet).


