
10 
anys
de 
Casal!

Casal d’estiu 
de les arts 
escèniques
DE P3 A BATXILLERAT
DEL 25 DE JUNY AL 27 
DE JULIOL 2018
CASAL DE CULTURA DE VALLROMANES 
I ESCOLA ELS TRES PINS.



P3, P4 i P5 
Els més menuts tindran un programa d’activitats 
diferent cada setmana on hi haurà un centre d’interès 
setmanal potenciant especialment la iniciació a les 
arts escèniques a través del joc corporal, musical 
i teatral, amb representació setmanal al Casal. El 
programa inclou tallers d’arts plàstiques, de cuina, 
sortides per l’entorn de Vallromanes, jocs d’aigua…

1r a 6è
Ofereix tot un seguit d´activitats com són: el teatre, 
la dansa, les màscares, les titelles, les ombres xineses, 
l’expressió corporal, el maquillatge… amb una 
representació teatral cada divendres de l’obra treba-
llada durant la setmana oberta a familiars i amics.

1r D’ESO a Batxillerat
Fa un pas més enllà en la formació escènica. 
Uns tallers intensius que donen com a resultat una 
posada en escena setmanal on els joves esdevenen 
una autèntica pinya creativa.

Monitors i monitores del Casal
L’equip de monitors i monitores del Casal d’estiu 
està format per un equip de professionals amb 
titulació en l’àmbit del lleure i les arts escèniques, 
que ofereixen una formació de qualitat per a totes les 
edats, oferint les eines necessàries per gaudir d’una 
experiència artística i de lleure positiva i feliç, avalats 
per 10 anys d’èxit.

Tots els grups tindran programada una sortida 
setmanal a la piscina.

Horaris i preus  
setmanals
El grup de 1r D’ESO a 
Batxillerat només s’ofereix 
en modalitat A i B.
A: 9h a 14h 

Preu: 63€
B: 9h a 15:30h

Preu: 91€
Inclou menjador 
C: 9h a 17h

Preu: 105€
Inclou menjador 

Monitors
1 per cada 10 alumnes 

Dates
5 setmanes independents 
del 25 de juny al 27 de 
juliol de 2018.

Inscripcions
Del 2 al 8 de maig al 
Casal. 

 Places limitades. 
Abans del 25 de maig 
s’haurà de fer efectiu el 
pagament del Casal per 
confirmar la plaça i forma-
litzar la inscripció. 
- Acollida matinal gratuïta 
de 8h a 9h.
- Servei de menjador 
esporàdic
- Assegurança inclosa en  
el preu.
- 10% de descompte per 
segon germà, família 
nombrosa o família 
monoparental.
- 5% de descompte si 
s’inscriuen als 5 torns.

REUNIÓ INFORMATIVA 
Dimecres 25 d’abril, a les 
18h al Casal de Cultura 
de Vallromanes (amb 
servei de monitoratge pels 
infants)

10è 
any
d’emo-
cions!



Casal de Cultura de Vallromanes / Joventut de Vallromanes
Casal de Cultura de Vallromanes  / Joventut de Vallromanes

Casal de Cultura de Vallromanes
Rambla Vallromanes, 65
08188 Vallromanes
93 572 81 74 
casal.vallromanes@diba.cat
Descarrega’t la fitxa 
d’inscripció a: 
www.vallromanes.cat

10 
anys
de 
Casal!


