COL·LABORADOR:

CASAL INFANTIL URGELL
C/ Comte d’Urgell, 145 · 08036 Barcelona
Tel: 934 536 480
infantil@ccurgell.cat
ccurgell.cat
ccurgell.cat/casal-infantil
facebook.com/casal.infantilurgell
INFORMACIÓ
Al casal infantil:
De dilluns a divendres de 16:30 a 19:30h.

INSCRIPCIONS DEL CASAL D’ESTIU
El període d’inscripcions s’iniciarà el 29 d’abril a
la recepció del Centre Cívic Urgell, de 9 a 20 h.
(inscripcions fins a esgotar places)

Bus: 109, H10, V11, 59, 63, 54
Metro: L5 Hospital clínic

Districte de
l’Eixample

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR:
• Fotocòpia del llibre de família
• Fotocòpia del DNI del tutor/a
• Fotocòpia de la targeta sanitària
• Fotocòpia del carnet de vacunes
(Cal presentar tota la documentació per realitzar
la inscripció).

CASAL INFANTIL URGELL | PROGRAMACIÓ JULIOL 2019

UN ESTIU DE CINE
Aquest estiu, vine a viure el cinema!
A través de jocs divertidíssims coneixerem tot allò que s’amaga i no veiem durant la creació d’una pel·lícula. Farem de
guionistes, càmeres, directors/es de rodatge, ajudants de direcció, decoradors/
es, maquilladors/es, tècnics/es de so,
imatge i llum. Serem els/les protagonistes
per poder crear el nostre propi curtmetratge cinematogràfic.
Gaudirem de diversos professionals del
cinema que ens ajudaran i acompanyaran
en la creació del nostre projecte audiovisual.
Visitarem espais dedicats a la historia del
cinema, producció i visualització d’escenes en les que s’han gravat i/o produït
pel·lícules.
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INSCRIPCIONS:
A partir del 29 d’abril a la recepció
del Centre Cívic Urgell.

TORN 1:
SETMANA DEL CINEMA
D’ACCIÓ

TORN 2:
SETMANA DEL CINEMA
MUSICAL

HORARI:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h
Els dijous (sortida) de 9 a 17 h

T’agrada investigar i desxifrar secrets a
contrarellotge? Vine a realitzar un viatge
impactant i atreveix-te a resoldre la veritat
que s’amaga. Gaudirem d’ una setmana d’
autèntica adrenalina. T’hi esperem!

Mou-te, crea, representa i expressa’t a
través de diferents ritmes i coreografies.
Només t’hauràs de deixar portar i viure la
música. Ens divertirem des de la primera
nota fins a l’últim pas!

TORN 3:
SETMANA DEL CINEMA
FANTÀSTIC

TORN 4:
SETMANA DEL CINEMA
DE TERROR

Ens endinsarem per mons i realitats que
mai has explorat. Coneixerem intrèpids personatges fruit dels nostres pensaments enginyosos. Realitat o ficció? No posis límits
a la teva imaginació!

Vine a espantar les teves pors! Jugarem
amb els efectes especials, amb la creació
d’ambients inquietants i amb la música per
provocar ensurts i tensió. Podràs veure
com el terror desparareix si desemmascarem el seu origen.

TORNS SETMANALS:
Torn 1: del 1 de juliol al 5 de juliol
Torn 2: del 8 de juliol al 12 de juliol
Torn 3: del 15 de juliol al 19 de juliol
Torn 4: del 22 de juliol al 26 de juliol
PREU:
83.30 € / cada torn
REUNIÓ INFORMATIVA:
Dijous 13 de juny a les 19.30h.
al Casal Infantil Urgell

Els dijous de cada
setmana farem sortida
extraordinària des de les
9h fins a les 17h.
Cal portar l’esmorzar i el
dinar, tovallola i crema.

