CASAL
SETMANA SANTA 2019

“Històries Fantàstiques”
els dies 15, 16, 17 i/o 18 d’abril

MENÚ ESPECIALMENT ELABORAT PER ALS ALUMNES DEL CASAL

Casal de Setmana Santa 2019
“Històries fantàstiques”

Hola a tots!

Durant els dies del casal de Setmana Santa 2019 “Històries fantàstiques” ens endinsarem en el món
de les fades, dels trols, dels gnoms, dels follets, de les magues… Amb l’objectiu de crear “Històries
fantàstiques”

.

Aquesta vegada les escenes, les manualitats i les cançons que farem hauran de suggerir
atmosferes que ens transportin a mons plens de màgia i de fantasia.
Us ho voleu perdre?

Activitats
Aquestes són activitats que realitzarem al casal de “Històries fantàstiques”
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.
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IMPROVISACIONS / ESCENES CURTES
-No hi ha cap activitat més bona que les IMPROVISACIONS per mesurar el nostre nivell de
CREATIVITAT. També realitzarem escenes curtes.
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.
NO VAL A RIURE
-Aconseguiràs fer riure als demés sense somriure ni una vegada?
D’UNA PARAULA UNA HISTÒRIA, ,IDENTITAT, ESCALFAMENT, CIRCUITS…ETC
Fins aviat!
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