
      

 

Casal d’Artistes ’17 · EDICIÓ SETEMBRE 

Una aventura olímpica! 

Tornem per gaudir de la recta final de l’estiu! Del 28 d’agost al 8 de setembre us proposem 10 dies de 

Casal on les arts circenses i teatrals es combinen amb el lleure i el joc . Adreçat a infants i joves de 3 a 14 

anys, el casal té lloc a l’espai Casal Aliança de Mataró en l’horari de 9 a 13h i de 15 a 17h i amb servei de 

menjador i permanències (8 a 9h i de 17 a 18h).  Més Casal d’Estiu Va de Circ i Teatre! Edició setembre 

per fer les vacances més formatives i compartides! 

CENTRE D’INTERÈS: Les activitats es presenten emmarcades en un centre d’interès, una motivació de 
grup que proposa un objectiu vinculat a la mateixa activitat, a més de gaudir fent-la.  DESCOBRIM ELS 
JOCS OLIMPICS! En motiu del 25 anys de Barcelona’92 aquest any,  ens endinsarem en conèixer els 
valors de l’olimpisme, els jocs culturals de l’antiga Grècia i els símbols que acompanyen els jocs de l’era 
moderna. Coneixerem en Pèlops creador de les Olimpiades, crearem la nostra bandera, superarem un 
pentatló, serem els deus olímpics i farem una sortida a l’Escola de Vela a fer pàdel, caiac o vela i jocs 
d’aigua i a conèixer el punt de sortida de La Marató de Barcelona’92. Preparats? 
 
PROPOSTA DEL CASAL:  L’objectiu és gaudir i tastar moltes de les disciplines pròpies del circ (equilibris 

en cable, en bola, en acroportes, malabars, amb masses, pilotes, diàbolo) i del teatre (jocs 

teatrals,creativitat, preparar exercici per mostra) sempre des d’un esperit de descoberta i no competició i 

recolzant la creativitat i imaginació artística i el joc i els valors de l’educació en en el lleure.  Es a dir, una 

combinació d’activitats artístiques i educatives: aproximació al circ i teatre alhora que al treball en grup, 

el joc o el respecte a la diferència.  

ORGANITZACIÓ EN GRUPS:  Les activitats previstes son les mateixes per a tots els participants del casal. I 

estan adaptades segons les edats de cada infant i jove. Solem conformar 3 grups d’edat: petits, mitjans i 

grans , però serà en funció del nombre d’inscripcions i les edats que farem els grups.  

ESPAI I SORTIDES: La majoria de les activitats les realitzem al teatre casal Aliança, un espai polivalent i 

amb les prestacions d’una sala teatral. Per esmorzar sortim a l’exterior i anem al Pati del Café nou 

habitualment, a prop i a l’aire lliure. Obrim portes 15 minuts abans i acabem l’activitat a la 13h i a les 

17h.  

Farem una sortida de tot el dia, divendres 1 de setembre a la platja de Mataró amb sortida i arribada 

des del Casal Aliança de Mataró. Consistirà en: Activitat d’aigua a l’Escola de Vela d’1h30 zona del Port + 

jocs d’aigua a la platja + dinar a la zona arbrada i amb ombra + jocs de pistes i visita punt de sortida de La 

Marató Barcelona’92. Aquest dia l’activitat es de 9 a 17h i cal portar el dinar de casa.  

*Escola de Vela de Mataró: activitat d’1h30 amb monitors titulats de l’Escola i acompanyats pels del 

casal. Tots els participants van acompanyats sempre d’un adult, porten armilla i es adaptada a l’edat. Els 

menors de 8 anys faran Vela, activitat en grup. Els majors de 8 anys podran escollir quina activitat 

prefereixen: vela (6 -8  persones) , pàdel ( individual),  caiac ( de 2 persones). 



      

El casal és organitzat per Aliança Mataró, mútua de salut amb obra social, i la productora Circulant, circ 
en moviment, responsable de la programació de circ Mataró, circ al casal!. I amb la participació 
d’especialistes en circ, pedagogs del teatre i monitors titulats en educació del lleure.  
 
Les inscripcions son obertes contactant amb el tfn. 616 504 410 i casaldecircmataro@circulant.cat  
S’ofereixen un total de 40 places. La reserva de plaça es pot efectuar via mail i telèfon. I caldrà enviar la 
fitxa d’inscripció emplenada i efectuar el pagament per considerar la inscripció formalitzada. Iniciat el 
Casal les inscripcions quedaran obertes sempre que hi hagi places lliures. 
 
El casal es pot gaudir en diferents modalitats i preus: casal complet, matins, tardes, per setmana i un 
dia. Es preveu un 10% de descompte als socis de l’Aliança Mataró en totes les modalitats i en inscripció 
de germans en modalitats que siguin més d’1 setmana. 
 

Calendari 

Del 28 d’agost al 8 de setembre  
 
Amb modalitats d’inscripció: tot el casal, matins, tardes, setmana, un dia. 
Al casal Aliança. C. Bonaire, 25 
 

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. 
Obertura de les portes 15 minuts abans. Recollida a la 13h i a les 17h.  
 

Edats 

De 3 a 14 anys     
 
Es treballarà en grups que es fan en funció de les edats dels inscrits.  
Habitualment 3 grups : petits, mitjans i grans. 
 

Preus 

160 €  Casal complet   
 
 105 €  Matins  
  55 €   Tardes  
  11 €  1 matí 
    6 €  1 tarda   
*1 dia mati i tarda 17 €. En cas que només es vingués a la sortida el preu 
dia es de 22 € 
 **10% descompte Socis Aliança Mataró i 10% en inscripció germans en 
modalitat més d’1 setmana. 

 

Servei de menjador  

9 € servei menjador /dia  
4 € servei menjador /dia amb carmanyola 
 
Es pot comunicar l’ús del servei fins el mateix dia a l’arribada del matí.  
Els pagaments de menjador es poden fer en efectiu el mateix dia que s'utilitzi. 

Àpat al menjador del Casal Aliança. Es facilita coberts, plats i aigua també per servei amb carmanyola. 



      

Cada dia hi haurà del grup de dinar que ajudaran en tasques de suport: parar taula i recollida. 
 

Servei d’acollida i permanències 

5 € servei /dia  

Els pagaments d’acollida i permanències es poden fer en 

efectiu el mateix dia que s'utilitzin.  

Per assegurar el servei, comunicar fins màxim 24 hores 

abans. 

 

Amb la participació de  

Especialistes de circ, especialistes del lleure i producció a 

càrrec de CIRCULANT 

 

Informació 

Informació i Inscripcions  tfn. 616 504 410 i 

casaldecircmataro@circulant.cat      www.circulant.cat  

 

Formalitza Inscripció 

1. Sol·licitar i enviar  la fitxa d’inscripció emplenada a casaldecircmataro@circulant.cat  i 

documentació ( 1. copia targeta sanitària infant i 2.DNI en cas que en tingui). Si ja disposem de 

la documentació d’altres edicions i no ha variat  no serà necessària.  Fitxa descarregable a 

www.circulant.cat/casalsetembre17 

2. Pagar el 100%  de la modalitat a la que us inscriviu. En cas que posteriorment vulgueu ampliar 

l’estada es podrà pagar en efectiu al mateix casal.  També en el cas que us inscriviu quan el casal 

ja hagi començat.  

Via transferència al CCC  IBAN  ES11 0081045449 0006135020 (Titular Jordina Blanch) o en 

efectiu al mateix casal a partir del 18 d’agost ( quedant prèviament en dia i hora).  

Els pagaments de serveis de menjador i permanències es poden fer en efectiu el mateix dia que 

s'utilitzin.  

 

 

 

 

http://www.circulant.cat/

