
	

Casal d'estiu del 25 de Juny al 19 de Juliol ( Edat de 4 a 14 anys) 

QUE? 

Imagina un estiu diferent format part d´un projecte artístic absolutament èpic, participant en la 
creació un espectacle de teatre musical en anglès. Treballant en el guió, escenografia, música i 
posada en escena, per culminar representa'n l'obra davant d´una gran audiència!! 

 

 

 

MÚSICA: 

Durant el curs treballarem la musicalitat, ritme, cant i interpretació musical. També realitzarem 
assajos amb un grup musical complet que posarà la banda sonora a l'espectacle, que consta 
d'una dotzena de cançons mítiques del rock i del pop, ( Roses, ACDC, Artetha Frankin, 
Beatles) tenint l'oportunitat de conèixer i testar els diferents instruments, bateria, guitarra 
eléctrica, piano, baix. Dins del nivell, edat i evolució, es seleccionaran els papers que realitzarà 
cada alumne dins de l´espectacle. 

 

 



DANSA: 

La coreografia serà la part a treballar en aquesta activitat, fent servir les cançons del musical, 
on hi haurà entrades i sortides de diferents grups, treballant així a nivell grupal, on no tothom 
participa dins totes les coreografies. L'expressió corporal, mímica, passos senzills, treball en 
grup, musicalitat, interpretació....etc. 

 

 

 

ANGLÈS: 

A les classes d'anglès, traduirem i treballarem els textos de cadascuna de les cançons posant 
èmfasis en la pronunciació i interpretació, ajudant a ampliar el vocabulari, context i domini de 
l'anglès; una forma apassionant de profunditzar en el domini d´aquest idioma universal. 

 

 

 

SORTIDES: 

Un cop per setmana farem una sortida on podran gaudir d'una activitat diferent i molt divertida, 
com és la d'aigua, baixarem a la platja i allà practicarem surf, kayac, etc. 

 



 

Aprofitarem cadascuna d'aquestes activitats per conèixer la terminologia anglesa i incentivant a 
comunicar-se amb anglès, i per familiaritzar-se.  

Com a element motivador i les hores d'esbarjo per gaudir de l'aire lliure i jugar una estona, 
afavorint així la cohesió del grup, i definit el rol de cadascun dins l´espectacle. 

 

 

ESPECTACLE FINAL: 

Durant les 4 setmanes es treballarà per poder portar a terme un espectacle final, un musical, 
amb música en directe amb la col·laboració dels alumnes de l'escola de música Estudi 
Rockschool Maresme de la mà d'en David Patricio i els alumnes. Hi haurà un treball profund 
per gaudir de la música, el cant, la dansa i l'anglès, treballant escenografies, coreografiés, 
interaccions amb altres companys i companyes, i sobretot la preparació d'un esdeveniment fer 
per a ells i elles. 

 



 

ON? 

En aquest casal hi participen tres escoles amb professionals titulats, cadascú en la seva 
matèria i al seu camp. 

QUI? 

ESTUDI ROCKSCHOOL MARESME: 

"La vida és millor amb música." 

Dirigida pel guitarrista David Patricio, Estudi és una acadèmia de rock per nens. El rock per la 
seva energia i proximitat pels joves, és un element inspirador i motivador per introduir-los en la 
música. Un espai on els nens que han mostrat interès i aptituds per la música poden 
desenvolupar i fer créixer el seu talent, guiats d'un equip de músics especialitzats i apassionats 
per la pedagogia musical en entorn inspirador. A les instal·lacions els alumnes podran tenir 
l´experiència única de fer sortir el músic que porten a dins. 

 

ENGLISH CONNECTION: 

"L'anglès no és el futur, és el present, et fem bilingüe i viu sense subtítols." 

English connection és una escola d'anglès que compta amb un mètode rigorós i exclusiu 
d'aprenentatge que ens fa diferents. 

La qualitat de l'ensenyament aquesta basada en l'atenció individualitzada a l'alumne. 

Amb més de 105 centres en tot el país, un sistema d'ensenyament provat i demostrat durant 
més de 30 anys. 

95% d'aprovats en exàmens oficials i 30.000 alumnes satisfets cada curs. 

ESCOLA DE DANSA VOCACIONS: 

Vocacions va ser fundada l'any 2010, per la professora i directora Mònica Aguilar, llicenciada 
en pedagogia de la dansa per la Royal Academy of Dance i ballarina amb més de 10 anys 
d'experiència formant alumnes amb 100% d'aprovats en els exàmens oficials de la RAD (Royal 
Academy of Dance) en tota la seva trajectòria i preparació per les proves d'accés a 
conservatoris. 

Som una escola de dansa que ofereix un ventall de possibilitats que té com a objectiu la 
formació de nens i nenes a partir dels 4 anys en la disciplina de la dansa en totes les seves 
modalitats. 

COM? 

*A les 9:00 tothom a l'escola d'anglès English Connection - Mataró els molins  que té lloc a la 
Rda Sant Oleguer 110, Mataró 

*Les diferents activitats relacionades amb la música i dansa, es realitzaran durant el matí a 
Estudi Rockschool Maresme i l’escola d’anglès English connection Mataró – els Molins  



*La Recollida dels nens i nenes a les 13:00 serà al mateix lloc a l'escola d'anglès English 
Connection Mataró - els molins 

* Opció de servei d'acollida de 8:00 a 9:00i de 13:00 a 14:00 amb una d'espessa 
addicional ( 3€/hora) 

PREU TOTAL DEL CASAL FINS A L'1 DE JUNY DEL 2019 = 295€ 

OPCIÓ PER SETMANES = 85€ / SETMANA 

PREU TOTAL DEL 2 AL 15 DE JUNY = 320€ 

**Alumnes de l'escola ( qualsevol de les 3) 10% dte. ** per germans 5% dte. 

** DESCOMPTES NO ACUMULABLES ** 

 

 

 

ENGLISH CONNECTION MATARO –ELS MOLINS : 672.023.341  //  93.513.25.12 

Rda Sant Oleguer 110, Mataró  

ESCOLA ESTUDI ROCKSCHOOL:  689.50.78.91  //  93.743.51.80 

Plaça d’España 14, Mataró 

musictheatremataro@gmail.com 


