
 
 
 
 
 
 
 

dilluns 26 de juny dimarts 27 de juny dimecres 28 de juny dijous 29 de juny divendres 30 de juny

Comença el #casalartístic!

Qui sóc? Qui ets?
Conèixer els somnis dels somiadors El gran bateig Somnis audiovisuals

Despertem les arts

I descobrim els artistes 

dilluns 3 de juliol dimarts 4 de juliol dimecres 5 de juliol dijous 6 de juliol divendres 7 de juliol

SORTIDA AL RIU

Somni de pirata
Artistes amb intermediaris

MÚSICA: El musical dels somnis; 
històries

DANSA: Interpretació dels somnis

TEATRE: Representem somnis i els 
seus personatges

Tanquem els ulls

Treball intergrups

  BELLES ARTS: Cada persona és un 
univers (grup 4 + grup 3)

dilluns 10 de juliol dimarts 11 de juliol dimecres 12 de juliol dijous 13 de juliol divendres 14 de juliol
SORTIDA A LA PLAÇA DE 

L'ESGLÉSIA

Somni d'un matí d'estiu (a 
Tordera)

La creació d'un somni

I la seva execució

MÚSICA: El musical dels somnis; 
cançons

DANSA: Els malsons

TEATRE: Viatgem pel món dels somnis

Fem de la realitat un somni

Treball intergrups

 BELLES ARTS: On descansem? 
(grup 4 + grup 2) 

dilluns 17 juliol dimarts 18 de juliol dimecres 19 de juliol dijous 20 de juliol divendres 21 de juliol
SORTIDA AL PARC PRUDENCI 

BERTRANA

Festival de teatre exprés a l'aire 
lliure

Som un somni

MÚSICA: El musical dels somnis; 
ball

DANSA: Què passa mentre 
dormim?

TEATRE: La màgia dels somnis

Fem d'un somni la realitat

Treball intergrups

BELLES ARTS: En un racó del 
nostre cos (grup 4 + grup 1)

dilluns 24 de juliol dimarts 25 de juliol dimecres 26 de juliol dijous 27 de juliol divendres 28 de juliol

SORTIDA A L'ERMITA DE SANT 
ANDREU

Retirada espiritual

20th Century Fox presenta...

Cal lluitar pels somnis!

MÚSICA: El musical dels somnis; 
posada en escena

DANSA: Mons imaginaris

TEATRE: Repartim somnis

Ens hem de despertar? Estàvem 
dormint?

MARXEM DE COLÒNIES!

COLÒNIES A MAS PANELLA

GRUP 4: 9 - 12 anys 
Programació d’activitats 



 
 
 
 
 
 
PORTAR CADA DIA:  

 

■ Esmorzar i aigua 

■ Motxilla 

■ Bata o samarreta vella 

■ Mitjons 

■ Els dies de sortida: gorra i crema solar  

 

   

Dilluns 10 de juliol Dijous 20 de juliol   Dilluns 24 de juliol 

 

Telèfon mòbil o càmera que no sigui de gaire 

qualitat 
 

 

Material reciclat (anar-ho portant durant el casal) 
 

 

Calçat còmode 

 

   

 

MATERIAL que cal portar 

Segueix el dia a dia del #casalartístic a 
www.casalartisticteatreclave.wordpress.com 


