
 
 

 

 

Del 24 de desembre al 5 de gener organitzem la 3a edició del Casal de Nadal d’Artistes Va de Circ i 

Teatre! dedicat a les arts circenses i teatrals per a infants i joves de 4 a 14 anys.  Després de la bona 

acollida de la 1a i 2a edició i dels casals d’estiu i setembre hi tornem! Des de Circulant i Aliança Mataró 

l’organitzem per fer de les vacances de Nadal uns dies encara més especials! a través d’activitats de 

format diferent 

La nostra manera: L’objectiu és sempre gaudir i aprendre jugant amb les arts escèniques i el valor de 

l’educació en el lleure. Tastar algunes disciplines pròpies del circ (equilibris, trapezi, malabars, 

monocicles) i del teatre (creació, assaig, jocs teatrals, maquillatge, vestuari, conèixer un teatre) sempre 

des d’un esperit de descoberta i no competició. L’espai habitual és el teatre aliança i ho combinem amb 

activitats que poden ser a l’exterior i en format de taller, gimcana, creació o pràctica entra d’altres.  

A través del centre d’interès d’aquest Nadal:  Ajudar a l’autor a acabar la seva història del món al 

revés. Totes les activitats tindran una motivació i ens portaran a resoldre el repte que ens han proposat. 

Pensat per venir tan de forma completa com alguns dies. Les activitats comencen i acaben cada dia i 

s’adapten segons els grups d’edat. Algunes de les activitats previstes son la gravació d’un conte, el 

teatre d’ombres, una manualitat nadalenca, la visita a un equipament a Mataró,  la pràctica de circ, i 

una gimcana artística entre d’altres.  

El casal és organitzat per Aliança Mataró, mútua de salut amb obra social, i Circulant, circ en moviment, 

responsable de la programació de circ Mataró, circ al casal!, amb la participació d’especialistes en circ, 

pedagogs del teatre i monitors titulats en educació del lleure.  

Serveis de menjador i acollida oferts tots els dies de casal. Si teniu alguna necessitat d’horari específica 

feu-nos ho saber.  

Les inscripcions son obertes contactant al tfn. 616504410 i casaldecircmataro@gmail.com. I iniciat el 

Casal les inscripcions quedaran obertes sempre que hi hagi places lliures. Descompte del 10% en 

inscripcions de germans o socis Aliança Mataró.  

 

Calendari 

Del 24 de desembre al 5 de gener. 

Dies 24, 27, 31, 3 i 5 només matí.   Dies 29,30 i 2 matins i tardes. * 

* Si necessiteu algun dia o tarda de casal més no anunciat aquí com 24,31 i 5 tarda o dia 7, feu-nos ho 
saber!  
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Horari 

Matins de 9 a 13 h i Tardes de 15 a 17 h  

Servei de menjador de 13 a 15 h i Servei d’acollida matins de 8 a 9 h i permanències de 17 a 18h (5 €/h). 

 

Edats 

De 4 a 14 anys  

Per edats diferents consulteu-nos.  Previst fer 2 o 3 grups segons edats. 

 

Preu 

110  €  Casal complet   

96 €  Casal Matins  / 18 € Casal Tardes  

13 €  1 matí  / 6,5 € 1 tarda 

8 €  servei de menjador  / 4 € servei de menjador amb carmanyola 

5 € servei d’acollida  

10% descompte Socis Aliança Mataró i en inscripció germans** 

* descomptes no acumulables   / ** no s’apliquen descomptes en matins i/o tardes soltes ni  serveis de menjador i acollida 

 

Servei de menjador  

8 €  servei menjador/dia  / 4 € servei menjador/dia amb carmanyola 

Àpat al menjador del Casal Aliança amb càtering de productes frescos i de proximitat.  

 

Informació i Inscripcions 

Tfn. 616 504 410 i casaldecircmataro@gmail.com  ( Jordina Blanch)   

www.circulant.cat

mailto:casaldecircmataro@gmail.com
http://www.circulant.cat/


 
 

 

Calendari  

 

 Setmana 1 Del 22 al 28 desembre  

Dimecres 24  Dijous 25  Divendres 26 Divendres 27 

Matí 
9 a 13 h  

Benvinguda i 
jocs de 

presentació   

  CIRC 
malabars i  
equilibris   

  
JOC   

racons artístics 

Tarda 
15 a 17 h 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONS:  

- Al matí hi haurà l’estona per esmorzar. Cal portar alguna peça de menjar. 

- S’ofereix servei de dinar i servei d’acollida tots els dies. 

- Si necessiteu algun dia o tarda de casal més no anunciat aquí com 24,31 i 5 tarda o dia 7, feu-nos ho saber!  

- En reservem el dret de fer alguna modificació en el calendari en quant a dia de l’activitat si sorgís algun canvi justificat 
amb els col.laboradors.  

- Qualsevol canvi o recordatori serà comunicat a la cartellera del casal i via mailing 

Setmana 2 Del 29 de desembre al 3 de gener 

Dilluns 29  Dimarts 30 Dimecres 31  Dijous 1 Divendres 2  Dissabte 3  

Matí 
9 a 13 h 

Benvinguda i 
TEATRE 

Vet aquí un 
Conte   

Benvinguda i 
CIRC  

Trapezi 

Benvinguda i 
GIMCANA 

 món al 
revés 

  Benvinguda i 
SORTIDA 
Visitem 
espai 

a Mataró i 
activitat 

Benvinguda i  
MANUALITAT 

 Any nou  
CIRC 

Jocs amb 
materials 

TEATRE 
Gravació conte 

CIRC 
Equilibris 

TALLER 
L’home 
nassos 

Tarda 
15 a 17h  

TALLER 
Manualitat   

 

TEATRE 
Teatre 

d’ombres 
 

 TEATRE 
Som 

personatges 

 

Setmana 3 Del  5 a l’11 de 
gener 

Dilluns 5 

Matí 
9 a 13 h 

Benvinguda i  
 

CIRC I TEATRE 
Circuits del món 

al revés 

Tarda 
15 a 17 h 

  


