CASAL D’ESTIU
JUNY –JULIOL-AGOST 2019
Aquest any el tema del casal és sobre:

“REPORTERS I REPTES”
del 25 de juny al 2 d’agost

MENÚ ESPECIALMENT ELABORAT PER ALS ALUMNES DEL CASAL

INSCRIPCIÓ OBERTA
Places limitades

Casal d’estiu. Presentació.
“REPORTERS I REPTES”
Hoooooolaaaaaaa!!!!
Aquest estiu en el casal “Reporters i Reptes” ens haurem de transformar en reporters que
cerquen la notícia més difícil d’aconseguir, que aconsegueixen l’entrevista que mai ningú hagués
imaginat, que aconsegueixen la imatge imposible, que descobreixen el que encara està per
descobrir. Els nostres reporters hauran de viatjar per tot el món (o inclús l’univers) i superar reptes
que només els reporters més valents, més intel.ligents i de cor més pur poden superar.
Com sempre el treball en equip serà el més important. I fer teatre, és clar. I fer manualitats,
per suposat! I la imaginació, no cal dir-ho!! I no ens oblidem de cantar. Ës clar que no!!!
Tornem la conexió!
-Casal d’estiu.
-Helena Munné - Estudi de Teatre.
-Sant Andreu.

Activitats
Aquestes són activitats que realitzarem al casal “Reporters i Reptes”:
IMPROVISACIONS / CREACIÓ D’ESCENES CURTES
-No hi ha cap activitat més bona que les IMPROVISACIONS per mesurar el nostre nivell de
CREATIVITAT. També realitzarem escenes curtes.
CREACIÓ DE CANÇONS
-Crearem cançons en català, en castellà i en anglès pròpies a partir d’algun fragment de les
històries que haurem creat. La música i la lletra hauran de ser originals.
CREACIÓ DE VESTUARI
-Dissenyarem el vestuari necessari.
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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.
MANUALITATS
-Cada setmana dedicarem un temps a realitzar almenys una manualitat en concret.
LA PILOTA EN MOVIMENT
-Aconseguirem que una pilota es mogui com la melodia d’una música.
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, …
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