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DESCRIPCIÓ GENERAL 

Cada setmana ens centrarem en una de les pel·lícules musicals del moment, en funció del grup 

d’edat (alumnes/as a partir de 4 fins a 16 anys, dividits en grups 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 amb una mostra. 

La selecció de les pel·lícules que seran el motor cada setmana, seran triades en funció del grup, per 

tant, preguem adaptabilitat i flexibilitat.  

HORARI FLEXIBLE 

 Ofertem diferents horaris per adaptar-nos al màxim a les necessitats de cada família. 

De 9:00 a 13:00 - DISCIPLINES ARTÍSTIQUES 

Al matí, de dilluns a divendres, desenvolupem les activitats de Teatre, Dansa i Cant, amb una pausa 

per esmorzar i esbargir-nos. 

TEATRE: A través del joc teatral explorarem l’expressió oral, corporal i emocional, establint unes 

bases de confiança i respecte dins el grup per promoure una 

autoestima sana en l’infant, així com eines pel 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 i de l’espai a través d’exercicis creatius, de coordinació i de 

memòria, ja que aprendrem les coreografies més divertides. 

Cada divendres a la tarda podreu gaudir del talent dels artistes amb 

una mostra per a familiars. 
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De 13:00 a 14:30 –  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 i inclou l’acompanyament de l’equip de professores de l’escola. Dinem 

per torns, després ens relaxem i fem jocs tranquils. 

*Qualsevol intolerància o al·lèrgia, especifiqueu-ho a l'apartat Comentaris, dins el Formulari de 

reserva del web. 

En cas que un alumne o alumna vulgui quedar-se un dia solt a dinar, cal informar la setmana anterior 

com a tard. 

De 14:30 a 16:30 - ALTRES ACTIVITATS 

ESCENOGRAFIA i VESTUARI SOSTENIBLE: Enguany volem conscienciar l’alumnat de la importància 

de l’educació ambiental, i per això els dimarts i dijous apostarem per introduir elements de 

reciclatge per generar l’escenografia i el vestuari que guarniran la representació.   

Reduim, reutilitzem i reciclem. 

JOCS I CINEMA: Cada dilluns farem una sessió de cine relacionada amb la temàtica del casal 

d’aquella setmana (sempre oferirem una activitat alternativa per a aquells que no vulguin fer 

pantalla)  

JOCS D'AIGUA: Els dimecres de cada setmana farem una bona remullada a l’aire lliure. 

 

HORARIS ACTIVITATS 

9:00 a 10:00 - Teatre, Cant o Dansa (en funció del grup) 

10:00 a 10:45 - Esmorzar i esbarjo a la Plaça de la Torre 

10:50 a 11:50 - Teatre, Cant o Dansa (en funció del grup) 

11:50 a 12:50 - Teatre, Cant o Dansa (en funció del grup) 

12:50-13:00- Recollida alumnat del TORN MATÍ o de l’HORARI PARTIT 

13:00 a 14:30 - Dinem per torns i fem jocs tranquils, relaxació o lectura 

14:30 a 16:30 - Activitats lúdiques i plàstiques 

16:30- Recollida alumnat del TORN PARTIT i TORN TARDA 
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PREUS  

Hi ha el 10% de descompte per germans. També hi ha descompte si t’inscrius més d’una setmana 

en Horari Complet.  

 

Preu/setmana  
Descompte per setmanes 

 

2 setmanes: 395€ 

3 setmanes: 590€ 

4 setmanes: 780€ 

5 setmanes: 975€ 

 

Horari Complet 
9:00 a 16:30 
(dinar inclòs) 

200€ 
 

Matí 
9:00 a 13:00 

130€ 
 

Matí + Dinar 
9:00 a 14:30 
(dinar inclòs) 

175€ 
 

Horari Partit 
9:00 a 13:00 i 

de 14:30 a 16:30 
(dinen a casa) 

175€ 

  

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

La setmana del 26 al 30 de juliol s’obrirà segons demanda.  No es cobrarà la cinquena setmana 
fins a cobrir el nombre mínim d’alumnes per poder garantir el servei. 

 
 

ALTRES SERVEIS 

Menjador i acollida migdia: 8,50€/dia solt 

 
 

INFORMACIÓ IMPORTANT 

➢ Les mostres seran els divendres a la tarda (dins l’horari del casal).  En cas d’estar inscrit al torn 

de matí, o matí + dinar, demanem que l’alumne/a es quedi divendres a la tarda per fer la 

representació. 

➢ En cas que un alumne/a no pugui assistir a la mostra dels divendres, preguem que es comuniqui 

amb l’antelació més gran possible. 

➢ Tots els alumnes han de dur:  

✓ Esmorzar i aigua. 

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

a l’entrada de l’escola. 

 

✓ Poden portar un conte/llibre o joc de taula per a després de dinar. 

✓ Cal portar banyador, tovallola i xancletes lligades per la guerra d’aigua del dimecres. 

➢ Recomanem dur roba còmoda.  

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

prèviament. 

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

 

INSCRIPCIÓ AL CASAL/STAGE D’ESTIU 

1. Reserva la teva plaça omplint el FORMULARI ONLINE del web. 

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. 

A la transferència cal indicar el nom i cognom de l’alumne/a i el concepte CASAL.  

Núm. de compte del Banc Sabadell: ES30 0081 0171 4900 0166 9368 

 
                També pots fer el pagament, en efectiu, a la recepció de l’escola (de 17:00 a 20:30) 

4. Envia’ns la següent documentació, a l’email info@exitescenic.es:  

- El comprovant de la transferència. 

- En el cas d’alguna al·lèrgia, intolerància o quelcom, feu-nos-ho saber per mail. 

 

S’ha d’abonar la totalitat del Casal abans del 19 de Juny. 

No es retornarà l’import en concepte de Casal a totes les inscripcions anul·lades a partir del 12 de 

juny del 2023.  
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