CASAL MUNICIPAL ARTS ESCÈNIQUES
Cal Ninyo 2020

Mesures Covid-19
-Equip educatiu amb formació sobre Covid-19.
-Entrades i sortides esglaonades per franjes
horàries i grups.
-Les famílies no poden entrar en cap moment a
l’edifici del casal.
-Prendre temperatura a l'entrada del casal amb
termòmetres a distància.
-Programació adaptada a les normes de
seguretat.
-Mascareta obligatòria (Els joves han de portar
la mascareta des-de casa i una bosseta de
plàstic per guardar-la).
-Control exhaustiu d’assistència i traçabilitat de
possibles casos
-Treball d'hàbits de neteja de mans constant
amb tots els grups de convivència.
-Desinfecció diària dels espais per part de
Coressa.
-Contacte directe amb una persona de
referència del Centre Atenció Primària.

Organitza

PRESENTACIÓ
Les arts escèniques, en general, i el teatre,
en particular, són eines fantàstiques i
eficaces per créixer com a persones:
Aquest és un casal per descobrir que
podem ser grans actors i actrius si ens ho
proposem, aprendre totes les coses
que ens pot aportar el teatre a la nostre vida
quotidiana i gaudir d'un espai de convivència amb
altres nois i noies.
Al casal treballarem:
1. Teatre de text, d'expressió corporal i
musical.
2. La coreograía moderna i el cant.
3. Expressió oral i la tècnica vocal.
4. Creació artística.
5. Procés de creació de guió teatral i
organització de l’espectacle final.

INFORMACIÓ GENERAL
HORARI BASE

9-9.15h Trobada del grup
9.15h-9.30h Repartiment de tasques
9.30h-10.30h Jocs i activitats d'exterior
10.30h-11h Esmorzar. Joc lliure
11h-12.30h Treball Centre d’Interès
12.30h-13.30h Preparació espectacle
13.30h-13.45h Treball d’hàbits
13.45h-14h Valoració i comiat.

REMULLADA DIJOUS
Han de portar banyador, xancletes, tovallola,
crema solar posada de casa, gorra, esmorzar,
aigua i mascareta.

RESTA DE DIES

Han de portar l’esmorzar, aigua i mascareta.

EQUIP EDUCATIU
L’equip educatiu està compost pel coordinador
pedagògic general, la responsable del casal,
una monitora titulada en arts escèniques i un
monitors/a de lleure.
Telèfon de contacte de la persona responsable:
685 389 174 (Felicia)

DATES

1ª Quinzena: del 1 al 15 de juliol.
2ª Quinzena: del 16 al 31 de juliol
de 9 a 14h

