CASAL
SETEMBRE 2015
Us animem a que visiteu:

“LA VIL.LA DE
LA RIALLA
I EL SOMRIURE:
2ª PART”

MENÚ ESPECIALMENT ELABORAT PER ALS ALUMNES DEL CASAL

Casal de Setembre. Presentació.
“LA VIL.LA DE LA RIALLA I EL SOMRIURE: 2ª PART”

Hola a tots!
Aquest estiu viatjarem a la Vil.la de Rialla i el somriure, un indret on els seus habitants
sempre somriuen i són feliços però que hauran de resoldre un problema amb un mag una mica
entremeliat. Com acabarà la història?

Activitats
Aquestes són activitats que realitzarem al casal de “La Vil.la de la Rialla i el
Somriure. 2ª Part”::
HISTÒRIES INVENTADES
-Amb aquesta activitat comprobarem com a partir de dues paraules crearem tot un univers.
JOCS I EXERCICIS TEATRALS
-Que ens serviran per riure, per aprendre, per disfrutar amb els companys i per descobrirnos a nosaltres mateixos.
IMPROVISACIONS / ESCENES CURTES
-No hi ha cap activitat més bona que les IMPROVISACIONS per mesurar el nostre nivell de
CREATIVITAT. També realitzarem escenes curtes.
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MANUALITATS
-Dedicarem un temps a realitzar almenys una manualitat en concret.
CREACIÓ DE CANÇONS
-Crearem cançons pròpies a partir d’algun fragment de les històries que haurem creat. La
música i la lletra hauran de ser originals.
L’EXERCICI DE LA PILOTA
-Aconseguirem que una pilota es mogui com la melodia d’una música. Amb aquest exercici
aprendrem a estar concentrats, a ajudar als companys, a confiar en ells, a treballar en
equip, a ser acurats amb el que fem…,etc.
LECTURA DE CONTES
-Els que ja saben llegir ens llegiran en algun moment el conte que més els agradi.
TRANSFORMERS
-D’una paraula una estàtua; d’una estàtua un moviment; d’un moviment una escena.
L’OBJECTE TRANSFORMER
-Una bufanda? O potser, una serp, o una catifa voladora, o una cua d’animal, o una
perruca….

D’UNA PARAULA UNA HISTÒRIA, ,IDENTITAT, ESCALFAMENT, CIRCUITS…ETC

Animeu-vos a visitar La Vil.la. Us esperem!
Fins aviat!
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Horaris, dates, edats i preus
CASAL SETEMBRE
“LA VIL.LA DE LA RIALLA I EL SOMRIURE: 2ª PART”

Dates

del dilluns 31 d’agost al dijous 10 de setembre

Preus*
4 dies

MATÍ
de 9h a 13h
60 €
TOT EL DIA de 9h a 17h ( DINAR inclós) 116 €
SENSE DINAR de 9h a 13 i de 15 a 17h
80 €

5 dies

MATÍ
de 9h a 13h
75 €
TOT EL DIA de 9h a 17h ( DINAR inclós) 145 €
SENSE DINAR de 9h a 13 i de 15 a 17h 100 €

8 dies

MATÍ
de 9h a 13h
114 €
TOT EL DIA de 9h a 17h ( DINAR inclós) 218 €
SENSE DINAR de 9h a 13 i de 15 a 17h 147 €

9 dies

MATÍ
de 9h a 13h
129 €
TOT EL DIA de 9h a 17h ( DINAR inclós) 245 €
SENSE DINAR de 9h a 13 i de 15 a 17h 165 €

INSCRIPCIÓ OBERTA
Places limitades
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