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QUÈ SÓN ELS TALLERS D'ESTIU DE TEATRE MUSICAL?
 Els tallers d'estiu de teatre musical són tallers dinàmics i divertits que estan pensats per a nens i

joves que volen explorar o conèixer les arts escèniques.
El teatre, la dansa, el cant i la música seran els principals protagonistes d'aquests estiu,

potenciant cada intèrpret i recolzant el joc com a punt de partida. Obtindran experiències
úniques segons els musicals que treballen, realitzant des del principi fins al final en una

simulació d'un muntatge teatral musical. 
 
 
 

QUÈ OPINEN DELS NOSTRES TALLERS? 
 
 JÚLIA (13 ANYS)

Per mi formar part dels tallers d'estiu és un regal. 
Em sento alliberada i puc ser qui sóc amb les companyes i companys! 
Ja porto 3 anys a l'escola i cada taller no em deixa de sorprendre! 
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ARLET COLOMER (7 ANYS)
Els tallers de la quarta paret a casa els vivim amb emoció quan
l'Arlet sap el musical que farà, la motivació d'apendre les cançons
i el ball, els nervis i la inseguretat del dia de l'actuació i finalment
arriba el millor de tot "veure-la feliç a sobre l'escenari amb altres
nens i nenes i gaudeixes d'un bon musical"

ALUMNE JUVENIL 

LAURA VEGAS 
"Quan tornarà a ser l'estiu? Trobo a faltar la Quarta Paret".
Aquestes van ser les paraules de la Martina l'últim dia de casal de
l'any passat, amb llàgrimes als ulls tot i saber que ben aviat
tornaria a començar el curs escolar i es tornarien a trobar. Tot
just acabava i ja trobava a faltar l'Aladí, la Sireneta... i els molts
personatges que la van fer gaudir tant durant les últimes
setmanes. I és que... aquestes setmanes van ser màgia i il·lusió!

MARE 

ALUMNE INFANTIL
 
 

RAIMON FERRER
Els tallers d'estiu i setmana santa són únics. Venir a Olot a
aquest entorn privilegiat i gaudir dels nens i nenes és
magnífic. Acabem trobant l'equilibri entre treballar amb
esforç i diversió. No hi ha dubte de que és una de les
millors experiències que he tingut com a professional. 

PROFESSOR



PER QUI ESTÀ PENSAT? 
 
 

Està pensat per a nens i joves de 4 a 18 anys (dividits en 4 grups de franges de la mateixa edat)
que vulguin endinsar-se dins del món del teatre musical; que tinguin ganes de cantar, ballar i

interpretar. No és necessària experiència prèvia. 

COM ES TREBALLA?
 
 

Es treballaran disciplines del teatre musical: EL TEATRE, DANSA I EL CANT. 
Durant les 2,3 o 4 setmanes es muntarà el musical des del seu inici; muntatge de cançons,
coreografies, les escenes, repartiment de personatges, creació del vestuari i escenografia,

caracterització, entre d'altres. 
El nostre objectiu no és la presentació final, sinó el seu aprenentatge i diversió durant aquesta

estada a l'escola. Es fomenta el treball en equip (bàsic i molt necessari per dur a terme un
musical) i el valor del treball que requereix per pujar a sobre un escenari.

Les activitats que es duen a terme durant les setmanes també integren jocs de rol, jocs de
coneixença, festes temàtiques, jocs d'aigua, entre d'altres. 

Les activitats es duran a terme a l'interior de les nostres instal·lacions, tot i que algunes es
treballen a l'exterior per tal de gaudir del bon temps a l'aire lliure. 

 
 

GRUPS 
 
 

Cada quinzena/mes els alumnes treballen dividits amb el seu grup segons la franja d'edat. 
P4-P5-1R (primer grup)

 2N-3R-4RT (segon grup)
 5È-6È (tercer grup)

1r ESO A 2n BATX (taller juvenil)
Els grups es treballen amb un aforament limitat d'alumnes i amb un/a professor/a llicenciat en arts

escèniques. En el cas del primer grup té un/a professor/a de reforç.
Les activitats s'adaptaran al grups i a les franges d'edat, tot i que en algun moment podem ajustar

el tipus d'activitat amb altres grups per tal de treballar altres aspectes del muntatge.  
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TORNS PER SETMANES
PRIMER TORN: del 27 de juny al 15 de Juliol
SEGON TORN: del 18 al 29 de juliol
GRUP JUVENIL: del 4 al 29 de Juliol (*)

QUINS MUSICALS?
PRIMER TORN: LA BELLA I LA BÈSTIA
SEGON TORN : ENCANTO
GRUP JUVENIL: EL GRAN SHOWMAN

ACTIVITATS 
Les activitats que es realitzaran sempre aniran relacionades amb les arts escèniques o el
musical del qual estan treballant. 
Es treballa amb el guió, material que se'ls cedeix, música, vestuari i escenografia segons cada
musical.
> En teatre es treballa amb jocs lúdics i teatrals per tal de que sense saber apliquin la
improvisació, creació, dinàmiques de grup i coneixença del grup, aspectes de la veu, consciència
de l'espai, del cos, entre d'altres. 
> En dansa es treballa des de la seva col·locació, a saber fer un bon escalfament previ al ball, a
buscar un moviment atractiu-propi i a realitzar coreografies en l'estil del musical. 
> En cant es busca la seva pròpia veu, un escalfament per tal de tenir una bona cura de
l'instrument fonedor i en saber-lo utilitzar. La projecció de la veu i la seva qualitat en la cançó
que es treballa. 
> Per altra banda, també es realitzen activitats de grup que poden ser des de la creació
d'utilleria i material d'escena, taller de maquillatge, vestuari, o altres aspectes relacionats amb el
musical. 

> Cada torn tindrà una TROBADES amb artistes/professionals de les arts escèniques per tal de
que tinguin l'oportunitat de veure en primera persona   i descobrir les seves experiències. 

> Cada setmana hi ha un dels dies que hi ha una FESTA temàtica on els alumnes han de portar
un vestuari o un objecte necessari per poder-la dur a terme. 

> També partim des dels jocs de rol, jocs de dinàmiques i de coneixença del grup per tal
d'enfortir les relacions entre els COMPANYS I COMPANYES.

> A la TARDA les activitats són diverses pensades per alliberar-se i sense continuïtat del
material treballat als matins. 
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EQUIPAMENT CULTURAL
CAPACITAT PER 350 PERSONES

CAMERINOS 
SONORITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ

 
 

C/ROSER, 19 OLOT
 
 

2022

ESPAI ESCÈNIC 
PRESENTACIONS TALLERS MUSICALS 

LES ENTRADES ALS ESPECTACLES VAN INCLOSES AL PREU DEL TALLER.



PROFESSORAT
L'equip de professorat dels tallers d'estiu és llicenciat o graduat en arts escèniques. 

Per nosaltres és molt important tenir un equip docent completament format 
en dansa, cant i teatre. 

 
Per altra banda, comptem amb personal de lleure imprescindible per dur a terme aquest tipus d'activitats

que formen un equip molt complementari. 
 

En breus es presentarà l'equip de tallers d'estiu 2022. 
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DIRECCIÓ ARTÍSTICA
JORDI MASEGUR

 
DIRECCIÓ I PROFESSOR DANSA, CANT I TEATRE

Fundador i director de la escola LA QUARTA PARET- Arts Escèniques. 
Llicenciat a l’escola Coco Comin i format en teatre musical a l’Escola Aules de Barcelona, ha estat formant-se

amb grans professionals del món de les arts escèniques.  
Format en interpretació, cant clàssic i modern, dansa clàssica, modern jazz, jazz, claqué,

 contemporani i hip hop.  
Titulat a l’ABRSM (La Associated Board of the Royal Schools of Music) en cant, música i piano.  

Titulat de direcció, producció i màrqueting. amb grau superior a l’EAE. 
A part dels estudis com a professional del sector, ha estat col·laborant com a docent a diferents escoles

realitzant classes d’interpretació, dansa, i a la coordinació de casals d’estiu. Assitent de càsting de musicals
amb la direcció de Daniel Anglès. El 2019 decideix obrir el seu primer projecte empresarial i personal amb la

filosofia i les ganes d’oferir aprenentatges i oportunitats a artistes.  
 

Ha format part del grup vocal JARKS, concursants del programa Oh Happy day de TV3. 
Ha sigut Gulliver, al Musical Guillver a la gira francesa.  

Ha estat realitzant diversos anuncis i capítols en series com polseres vermelles, entre altres.  
Ha format part dels SP3 i ha actuat a la festa dels súpers, i la festa dels súpers on tour.  

Ha estat a la companyia Núria Serra de la qual ha format part de l’espectacle THE LITTLE NIGHT CABARET, i ha
format part de l’elenc de cantants i ballarins del creuer Grimaldi line.  

Ha format part de les gales "Catalunya aixeca el Teló" i els premis Gaudí. 
Ha treballat a l'espectacle de PURA MÀGIA DE TV1 amb el Mag Marin com a ballarí principal.
Ha actuat en el teatre grec de Barcelona amb espectacles com Nit de musicals i Carrousel. 
Creador, director i actor en el musical El secret del volcà produït per la cia La Quarta Paret. 

I actualment ha sigut guardonat com a jove promesa als premis Garrotxí de l'any 2021 per la seva trajectòria
al sector cultural del territori Gironí, i director de la 1a edició del Festival MIRA'M 2021.

 



- Trobada dels alumnes: ESCOLA LA QUARTA PARET (c/fajol, 2 17800 Olot, Girona)
- SALA BACKSTAGE: Al costat de la Quarta Paret 
- DINAR: Restaurant-Hotel La Perla  (Ctra. La Deu, 11, 17800 Olot, Girona)
- TEATRE (ESPAI ESCÈNIC) : El Torin - Olot (Carrer Roser, 19, Olot)

LOCALITZACIONS

8'00h a 9'00h acollida gratuït. * Cal indicar-ho a la matrícula
9'00h a 10'30h escalfaments i inici activitats
10'30h esmorzar matí
11'00 a 13'30h  activitats matí (jocs lúdics, jocs teatrals, coreografies, cançons creació, muntatge
escènic, entre d'altres.)
13'20h entrega alumnes matí

13'30h a 14'30h dinar al Restaurant la Perla.
14'30h a 17'00h (jocs escènics, jocs lúdics, improvisacions, creacions, treballs de grup, etc.)
17'00h entrega alumnes tarda.

*es demana puntualitat a l'hora d'arribar i de recollir als alumnes.

HORARI

PRESENTACIONS 
TALLERS 

de 9.00h a 13.30h / de 13.30h a 17.00h

2022

15/07 A LES 17'00H | LA BELLA I LA BÈSTIA
28/07 A LES 17'00H | SEGON TORN : ENCANTO
29/07 A LES 17'00H | EL GRAN SHOWMAN

El dia de presentació del taller els alumnes aniran directament a la Sala Torin a les 9'00h, es recolliran a les
13'30h i a les 15'00h podran tornar a la sala altre vegada per preparar la funció de les 17'00h.
Els alumnes que es quedin a dinar, tindran el dinar a un altre espai no-habitual. 
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175 €
320 €
460 €
700 €

1 setmana
2 setmanes
3 setmanes
5 setmanes            

PREU 

150 €
270 €
385 €
600 €

nous alumnes PREU alumnes anuals curs 20/21

MATÍ        MATÍ + TARDA

1 setmana
2 setmanes
3 setmanes
5 setmanes          

135 €
255 €
375 €
585 €

160 €
305 €
445 €
685 €

MATÍ        MATÍ + TARDA

> els preus inclou: 
material de les activitats
vestuari, perruqueria, atrezzo, altres. 
lloguer d'espais i dies de la representacions
assegurança mèdica pels alumnes
visites i xarrades amb professionals del sector
entrades gratuïtes per les famílies a la representació

> descomptes inclosos al sumar més d'una setmana! 
> descompte de tarda pels alumnes que realitzin 5 setmanes 
> no s'inclouen descomptes de germans, ni d'altres. 

> el dinar va a part i té un cost de 45€ per setmana.
> opció de dinar a casa i tornar a les 15.00 h

PREU 
EL GRAN SHOWMAN! ALUMNES NOUS

PREU 
EL GRAN SHOWMAN ALUMNES CURS 20/21

4 setmanes          480 € 580 € 4 setmanes 
       

465€ 565 €

PREUS




