
CASAL EXPRESSA'T!    2019

 SETMANA DE L'1 al 5 de JULIOL (Torn 2)
Dilluns 1 Dimarts 2 Dimecres 3 Dijous 4 Divendres 5
Presentació CASAL EXPRESSA'T 
2019!                           EL MÉS 
EPSCTACULAR DE LA CIÈNCIA 
FICCIÓ

Assajos de l'escena i primer 
contacte amb la càmara

SORTIDA (Tot el dia)
Maquillatge específic si 
s'escau, i gravació

Mostra de les escenes 
treballades i del vídeo

Repartiment de papers, 
formació de grups i rols dins 
del tema de la setmana

Preparació d'escenografia i 
vestuari

"La bassa de Sant 
Oleguer"

Assaig general de l'escena
   All Together!!                     
Crazy Water Games!  

Taller manual.
Theatre in ENGLISH with 

Bluemango
Sortida . Piscina.

RACONS: zumba, hort urbà, 
jocs taula, peli...

SETMANA DEL 8 DE JULIOL AL 12 DE  JULIOL (Torn 3)

Dilluns 8 Dimarts 9 Dimecres 10 Dijous 11 Divendres 12
DE PLATÓ EN PLATÓ! 
Visualització de les escenes que 
treballarem.

Vestuari i escenografia 

SORTIDA (Tot el dia)
Maquillatge específic si 
s'escau, i últimes gravacions

Mostra de les escenes 
treballades i del vídeo

Repartiment dels personatges i 
dels textos. Primers assaigs

Assajos i primeres gravacions EXPRESSA'T Assaig general de l'escena
All Together       Bombolles 
gegants!

DINAR

Txi Kung Games, Songs &Dance Sortida . Piscina. Tarda de cinema

SETMANA DEL 15 AL 19 DE  JULIOL (Torn 4)

Dilluns 15 Dimarts 16 Dimecres 17 Dijous 18 Divendres 19
FANTASIA I MÓNS MÀGICS. 

Visualització de les escenes que 
treballarem a teatre. Pluja 

d'idees

Assajos, vestuari i 
escenografia

SORTIDA (Tot el dia)
Maquillatge específic si 
s'escau, i últimes                          
gravacions

Mostra de les escenes 
treballades i del vídeo

Repartiment de personatges i 
textos. Primers assaigs.

Primeres gravacions "Parc de la serreta" Assaig general de l'escena  GotTalent&Racons!

DINAR

Taller manual Racons/Preparació Got Talent Sortida
 Karaoke/ Just Dance!!

Cinema time

SETMANA DEL 22 AL 26 DE  JULIOL (Torn 5)

Dilluns 22 Dimarts 23 Dimecres 24 Dijous 25 Divendres 26

ELS MÉS CLÀSSICS. Visualitzacio 
de les escenes que treballarem. Assajos i primeres gravacions

SORTIDA (Tot el dia)
Maquillatge específic si 
s'escau, i darreres gravacions

Mostra de les escenes 
treballades i del vídeo

Repartiment dels personatges, 
textos i primers assaigs.

Vestuari i escenografia
EXPRESSA'T Assaig general de l'escena

   All Together!!                     
Crazy Water Games!  

DINAR

Taller manual
RACONS: zumba, hort urbà, 

jocs taula, peli...
Sortida . Piscina.

Mamis i papis  convidats a passar 
la tarda com a infants als casal's!!!

OBSERVACIONS

Cada dia cal portar:

.Esmorzar.

· Roba còmoda

· El dilluns de cada setmana pot ser que demanem algun complement per al dijous/divendres, 

però sempre seran coses o materials que es tinguin a casa

.Crema solar ja posada de casa 

.Tots els dies de sortida cal portar la samarreta del casal.

.Per les sortides de tot el dia els nens/es que es queden a menjador tindran el pícnic de l'escola per dinar

. Els nens/es que no es queden a dinar i volen pícnic poden demanar el

tíquet abans de dimarts a les 13 hores.

*Tots el dijous per la tarda que anem a la piscina, recordeu portar el casquet de bany!!

NIT AL 
CASAL!!
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