
Estrena la 
primavera!



Calendari
i horari

Del 3 al 6 d’abril de 2023.
Horari de 9h a 14h. 

Oferim servei d’acollida de 
8:30 a 9h i de 14h a 15h.



Activitats, 
centre d’interès
i estrena
El teatre ens aporta eines de 
creixement personal i ens ajuda a 
millorar les habilitats socials.

Durant el casal, treballarem diversos 
aspectes teatrals: expressió 
corporal, improvisacions i creació de 
personatges, llenguatges escènics, 
dramatúrgia, escenografia, atrezzo i 
vestuari.



Activitats, 
centre d’interès
i estrena
El casal girarà entorn a un centre
d’interès.
Totes les activitats es centraran en
l’exploració artística d’aquest i la
creació d’un espectacle mitjançant
el desenvolupament i experimentació
de les diferents eines teatrals.
El dijous a les 13h farem l’estrena
per a les famílies, on ensenyaran tot
el seu procés creatiu.



Graella
d’activitats
La nostra metodologia té 
molt en compte el grup i 
les seves necessitats. Per 
tant, l'esquema que 
nosaltres marquem 
inicialment de tempos i 
horaris pot variar segons el 
treball que estiguin fent i 
les necessitats del dia a 
dia.

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS

8:30H a
9:00h ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA

9:00h a 
11:15h

Benvinguda

i presentació

Creació història:
Introducció, nus i 

desenllaç

Taller 
d’escenografia, 

utilleria i vestuari

Assaig general
tot a punt per 

l’estrena

11:15h a
11:45h

DESCANS/ 
ESMORZAR

DESCANS/ 
ESMORZAR

DESCANS/ 
ESMORZAR

DESCANS/ 
ESMORZAR

11:45 a
14:00h

Expressió 
corporal i 

improvisació de 
fils conductors

Creació 
personatges i 
introducció als 

llenguatges 
escènics

Assaig i 
incorporació 

elements teatrals

Sortim a 
escena! Aula 
oberta amb 

públic
(a les 13h)

14:00h a
15:00h ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA



Valor 
afegit

• Professionals del sector.
• Alt component pedagògic

i artístic.
• Instal·lacions amb comoditats.
• Ràtio de màxim 15 alumnes 

per grup.
• Facilitats a les famílies.



Material 
necessari

• Tots els dies: roba còmoda.
• Dijous: en funció de la creació, us

demanarem vestuari específic.
• Si fos necessari, uns dies abans el 

professorat us informarà del 
material específic que s'ha de 
portar per fer taller d'escenografia i 
atrezzo (per exemple, material 
reciclat com ara ampolles de plàstic, 
rotllos paper de WC...)



Servei
d’acollida matí
• Horari: de 8:30h a 9h.
• Servei gratuït.
• No cal inscripció prèvia.

Funcionament
• Joc lliure.
• Poden aprofitar l’àrea social per 

esmorzar.



Servei
d’acollida migdia
• Horari: De 14h a 15h
• Cost adicional: 20€ tots els

dies / 5€ per dia.
• Cal avisar en el moment de la 

inscripció o amb prou
antel·lació.



Funcionament:

• Podeu dur el menjar i guardar-lo a la 
nevera del centre marcat amb el nom.

• Caldrà dur els propis utensilis per 
menjar.

• El professorat responsable us ajudarà en 
l’ús del microones o altres necessitats 
que tingueu.

• Durant aquesta estona, el professorat 
proposarà jocs de taula o altres 
activitats no necessàriament vinculades 
amb l’activitat teatral.

Servei
d’acollida migdia



Normativa
No està permesa l’utilització del telèfon
mòbil durant el casal ni a l’hora del pati. 

Per accedir a les aules, l’alumnat haurà
d’utilizar mitjons antilliscants; no s’hi
pot accedir amb calçat de carrer.

Cal dur una ampolla d’aigua marcada 
amb el nom. Disposem d’una font 
d’aigua per reomplir-la.



Preu
Casal: 165€

Acollida:
• Gratuït en horari de matí

(de 8:30 a 9h).
• 20€/setmana o 5€/dia 

en horari de migdia
(de 14 a 15h)



Descomptes
10% de descompte:

• Si has estat alumne durant el 2022-23.

• Si t’inscrius abans del 6 de març.

• Si us inscriviu dues persones de la 
mateixa unitat familiar.

• Per famílies a l’atur presentant el
document DARDO.

*Els descomptes no són acumulables.



Inscripció
• Presencialment a la 

secretaria del centre.

• Per e-mail a 
escola@eltimbal.org.

• Per telèfon al 
93 302 73 47.

mailto:escola@eltimbal.org


Documentació
• Fotocopia de la targeta sanitària del 

menor.
• Autorització signada per a la sortida 

(amb professorat) durant l’hora 
d’activitats exteriors.

• Autorització signada (si s’escau) per a 
sortida de menors de forma autònoma
al finalitzar el casal.

• Autorització signada per tal de poder 
actuar en cas d’emergència mèdica.

• Autorització per la realització de 
fotografies i enregistrament de la 
mostra final.
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