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COLÒNIES
ARTÍSTIQUES

Després de més de 10 anys gestionant el 
Casal Artístic i 21 anys produint especta-
cles, des de La Roda Produccions, encar-
em un nou projecte que ens omple d’il·lusió: 
les nostres segones 
COLÒNIES ARTÍSTIQUES!
Les colònies d’estiu són una bona oportuni-
tat perquè infants i joves visquin el temps 
de lleure a través de la convivència amb 
altres nois i noies i del contacte amb el medi 
natural. En aquestes estades es desenvolu-
pen habilitats socials i emocionals  en un 
espai que no és ni l’acadèmic ni el familiar. 
A més, aquests dies de convivència lluny de 
les famílies potencien l’autonomia personal, 
que està lligada al desenvolupament 
emocional d’aquests joves i infants. 

A les Colònies Artístiques gaudirem del 
teatre, el cant i la dansa en un marc natural 
immillorable. 

Viu un estiu 
diferent!!!

·Tens entre 8 i 17 anys?

·T’agrada la natura?

·T’agraden les arts escèniques?

·Vols fer nous amics?

ESTÀS DE SORT! 
Aquestes són les teves Colònies d’Estiu!!!



Ens endinsarem al món de les arts escèniques, distribuïts per 
grups i franges d’edats. Farem tallers de teatre, música, cant i dansa, 
i tastarem, també,  altres disciplines artístiques. Per fer-ho, adaptarem 
i equiparem els espais amb equips de música, microfonia, il·luminació i altres sorpreses, 
creant així diferents ambients per actuar, cantar, ballar i viure moments únics.  
SaberSaber dominar el cos, la paraula i el sentiment és fonamental per defensar-se davant un 
públic. 

Però no tot serà Art, també hi haurà moments de piscina, d’esbarjo, jocs de nit, descoberta 
de l’entorn i un munt d’activitats dissenyades i pensades per passar-ho d’allò més bé! 

Pretenem que les Colònies Artístiques siguin un espai d’aprenentatge i diversió; la millor 
manera d’ocupar el temps de lleure i fomentar les relacions socials i la cohesió entre els 
infants i joves.

AA la Casa de Colònies Cal Mata ens espera una aventura encara per descobrir.
Enginy, imaginació i creativitat seran algunes de les eines per anar teixint aquesta història. 
En vols formar part?

UNA PROPOSTA LÚDICA EN UN ESPAI EDUCATIU
 Som entitat integradora, treballem amb una metodologia activa i 
participativa, potenciem la cohesió social i transmissió de valors...

QUÈ FAREM?



CONTROL DIARI I PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE SÍMPTOMES COVID19

Els joves tindran la possibilitat d’aprendre les diferents disci-
plines artístiques guiats per un professorat professional en 
actiu i de qualitat. Per això hem creat un equip, convenient-
ment format, preparat i engrescat en el projecte, per incenti-
var als infants i joves i, entre tots plegats, aprendre i gaudir al 
màxim de les arts escèniques.

A més de la vessant artística, els professionals també són ex-
perts en lleure i estan degudament titulats, tal i com marquen 
les normatives actuals del Departament de Joventut.

PROTOCOL

COVID'19
L'EQUIP

LES COLÒNIES ARTÍSTIQUES SEGUIRAN EN TOT 
MOMENT LES RESTRICCIONS I RECOMANACIONS 

QUE ESTABLEIXI EL PROCICAT

En l’eventual cas que algun participant presenti simptomatologia COVID, 
es procedirà amb el protocol marcat pel PROCICAT.



MENÚS
Els menús, variats i cuinats al moment, 
estan pensats per seguir una dieta sana i 
equilibrada, contribuint a potenciar hàbits 

saludables.

*S’adaptaran en cas d’intoleràncies i/o 
al·lèrgies alimentàries.

Esmorzar
Dinar
Berenar
Sopar

PREU

ELS ÀPATS

PREU:425€ 
Descompte del 5% aplicable a famílies 
monoparentals, nombroses, germans/es i 
alumnes de l’Espai Escènic inscrits en 

aquest curs 2021/22. 

Les places s'atorgaran per rigoròs ordre d’inscripció.

Reunió informativa online per a les famílies (inscrites) 
dimarts 14 de juny a les 19h.



https://forms.gle/86S4DyYKK4jWZZyD9

