
Teatre i Cinema
CASAL D’ESTIU A CARRO DE BACO

A l’escola de teatre Carro de Baco entenem l’estiu com aquell  moment en el que els nens,
nenes i joves han de gaudir del seu temps lliure de manera activa i divertida. Es per això que
ens posem a disposició per a tots aquells que vulguin viure un estiu diferent i ben creatiu.

 ¿A QUI VA DIRIGIT EL CASAL?

A tots aquells nens, nenes i joves que vulguin introduir-se durant l’estiu en les arts escèniques.
Per un millor aprofitament, el casal es divideix en tres grups segons l’edat.

G8

Nens amb edats compreses 
entre els 5 i els 8 anys.

G12

Nens amb edats compreses 
entre els 9 i els 12 anys

G16

Joves amb edats compreses 
entre els 13 i els 16 anys.



 ¿QUINES DATES SON LES DEL CASAL?

Comencem el dia 29 de Juny al 31 de juliol del 2019

Pots escollir quina setmana de Juliol vols compartir l’experiència de les arts escèniques amb
altres nens i  joves que també tenen ganes de passar-s’ho bé aprenent tècniques teatrals  i
posant-se a proba davant la càmera. 

 ¿QUIN HORARI ÉS?

Oberts de  dilluns a divendres. Les activitats comencen a les  9:00h del matí i finalitzen a les
14:00h d’aquell mateix dia. Però, en cas de necessitar-ho, de manera completament gratuïta,
tenim  servei de guarderia mitja hora abans de començar les activitats (8:30h) i  mitja hora
desprès de finalitzar (14:30h).

 ¿QUINES ACTIVITATS FAREM?

Moltes i molt variades. Partint sempre del joc i de les improvisacions, cada setmana varia la
temàtica i per tant depèn de la setmana farem unes activitats o unes altres.  

El que no varia es l’estructura general en que s’organitza la setmana: 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Activitats
relacionades

amb el teatre i
el cinema dins

i fora del
recinte

Activitats
relacionades amb el

teatre i el cinema
dins i fora del recinte

Jocs d'aigua Activitats
relacionades amb el

teatre i el cinema
dins i fora del recinte

Activitats relacionades
amb el teatre i el

cinema dins del recinte

I la festa de l’aigua



 ¿QUÈ MÉS NECESSITO SABER?

Us recomanem que cada dia els nens portin una motxilla o similar amb:

- Esmorzar (un entrepà o una peça de fruita )
- Una ampolla d’aigua per l’hora del pati i per les excursions
- Crema solar
- Gorra o similar per protegir-se del sol

I,  de manera opcional  (exceptuant els  dies de
Jocs d'aigua, que es més que recomanable):

- Banyador 
- Tovallola
- Roba de recanvi
- Pistola d'aigua.

 CONTACTE

Ens trobareu de dilluns a divendres des de les 17h fins a les 22h i dissabtes de 11h a 13h

Escola de Teatre Carro de Baco

Carrer Santa Gemma, 10

Telf: 933854171

whatsapp 616149203

carrodebaco@auladeteatro.com

mailto:carrodebaco@auladeteatro.com

