
THIS IS ART
C a s a l  d ’ E s t i u

CASINO PRADO
Del 29 de juny al 31 de juliol



Surt de casa i passa’t-ho bé amb les teves amistats amb 
tot un conjunt d’activitats que potenciaran la teva vena 
artística i t’ensenyaran a gaudir-ne d’una manera divertida. 
Experimentaràs i jugaràs amb tot d’iteneraris especialitzats 
en l’expressió i el moviment corporal, l’escriptura, la 
pintura, la música i el cinema.

Aquests et donaran la possibilitat de participar en coreografies 
de les teves cançons preferides, fer música en grup i composar 
les teves pròpies cançons o crear la teva pròpia història, 
guió o còmic i il·lustrar-lo, entre moltes altres activitats. A 
més, podràs veure una pel·lícula al Cine Club del Casino Prado 
cada divendres.

Del 29 de juny al 31 de juliol

Lloc: Casino Prado Suburense
Telèfons: Sílvia 627647184
Correu electrònic: casino@casinoprado.cat

Edats: Per a nois i noies de 12 a 14 anys
Horari: De 10h a 13h

Documentació per a les inscripcions:

Carnet actualitzat de vacunes
Fotocòpia DNI del pare/mare/tutor
Fotocòpia targeta sanitària de l’infant
Document de declaració de responsabilitat 
de l’activitat

Necessitats: Roba còmoda, mitjons, mòbil amb càmera 
(no obligatori) i mascareta

Preu: 60€ setmanals matí

Enriquirem la nostra musicalitat 
i conscienciació del cos a través 
d’exercicis creatius, de coordinació 
i de memòria, ja que aprendrem les 
coreografies més divertides.

EXPRESSIÓ I
MOVIMENT
CORPORAL 

ESCRIPTURA Aprendrem les tècniques bàsiques 
per escriure una narració, i així 
poder crear una història original, que 
podrem il·lustrar en forma de còmic, 
conte il·lustrat, guió de cinema amb el 
seu storyboard, etc.

MÚSICA Gaudirem de l’aprenentatge de jocs 
d’harmonia, melodia i ritme, que 
posarem en pràctica cantant o tocant 
una nova cançó cada setmana de 
creació pròpia. Podràs portar el teu 
propi instrument i provar-ne de nous!

PINTURA Tallers d’iniciació a la tècnica del dibuix 
i la pintura, que aplicarem creant 
còmics, cartells, etc. que estimularan 
la teva capacitat de creació visual.

CINEMA Ens submergirem al setè art amb tallers 
d’experts, visitant les instal·lacions del 
cinema i cada divendres al Cine Club 
Sitges: pel·lículaaaaaa!!!!

THIS IS ART!



CLICA AQUÍ PER
INSCRIURE-T’HI!

http://www.casinoprado.cat/casal/

