
 

 



GRUPS
 
 

Es treballaran disciplines del teatre musical: EL TEATRE, LA 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 d'amunt d'un escenari.

 Les activitats que es realitzen 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. 

El mètode de treball el contemplem a través del joc i la diversió. 
 
 

BENVINGUDA! 
Aquest estiu serà el nostre 5è any de tallers d'estiu, i tenim moltes ganes de

compartir-ho amb vosaltres.
L'equip de l'escola hi treballem de valent per tal que sigui un estiu únic. I és que és
així, aconseguim que cada estiu sigui únic i irrepetible amb múltiples experiències i

formacions per als petits i joves.
Els nostres estius treballem amb activitats pedagògiques i experiències immersives i

trepidants tot pensat per alumnes que tinguin ganes de conèixer el món artístic i
escènic o que es vulguin formar en aquest àmbit.

 

Cada quinzena/mes els alumnes treballen dividits amb el seu grup segons la franja d'edat. 
I4-I5  (primer grup)

1R- 2N-3R  (segon grup)
4T- 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. 
Les activitats s'adaptaran als 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.  

COM TREBALLEM?
 

 



 

musical TORN 1
(DE I4 A 6È PRIMÀRIA)
3 SETMANES
DEL 26 AL 30 DE JUNY
I DEL 3 AL 14 DE JULIOL

14 DE JULIOL A LA TARDA
PRESENTACIÓ

LES MUSESLES MUSESLES MUSES
D'HÈRCULESD'HÈRCULESD'HÈRCULES



 

musical torn 2
(DE i4 A 6è de primària)
2 SETMANES.
DEL 17 AL 28 DE JULIOL

27 DE JULIOL A LA TARDA
PRESENTACIÓ



 

musical juvenil
(DE 1R ESO A 2N BATX.)
4 SETMANES.
DEL 3 AL 28 DE JULIOL

28 DE JULIOL A LA TARDA
PRESENTACIÓ



ACTIVITATS QUE REALITZAREM 
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 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'attretzzo per les escenes, taller de maquillatge, vestuari, o altres aspectes relacionats amb el
musical. 

ELS ALUMNES TINDRAN UN HORARI A LA RECEPCIÓ CADA DIA PER TAL DE SABER AMB QUIN
PROFESSOR ELS HI TOCARÀ, SABER L'AULA A ON HAN D'ANAR I L'ACTIVITAT QUE REALITZARAN.
EN CAS QUE ELS TOQUI UNA ACTIVITAT SORPRESA HI HAURÀ UN INTERROGANT. 

> Cada torn tindrà unes TROBADES amb artistes/professionals de les arts escèniques per tal
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. 

> Hi haurà CONCURSOS i TALENTS SHOWS per a tots els alumnes de tots els grups que
hauran de superar uns reptes durant les setmanes. Tot pensat amb la NO COMPETICIÓ i
afavorint el treball en equip. 

 



- 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) i pendent de B-CRECK Solfa
(úlitima setmana de juliol). 
- 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 d'activitats dels tallers.
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 recollida d'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 recollida d'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

14/07 A LES 17'00H | LES MUSES D'HÈRCULES
27/07 A LES 17'00H | COCO
28/07 A LES 17'00H | & JULIET

El dia de presentació del taller els alumnes aniran directament a la Sala El Torín a les 9'00h, es recolliran a les
13'30h i a les 15'00h podran tornar a la sala una altra 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. 

 



 

professorat i equip 2023

JORDI MASEGUR
DIRECCIÓ ARTÍSTICA
PROFESSORAT

RAIMON FERRER
TALLERS ESTIU 
PROFESSORAT

ALExandre Ars 
TALLERS ESTIU 
PROFESSORAT

NATÀLIA ZARCO
TALLERS ESTIU 
PROFESSORAT

MARIA PÉREZ
TALLERS ESTIU 
PROFESSORAT

CORALÍ 
TERRADELLaS
ATENCIÓ A L'ALUMNE



Per fer la inscripció caldrà omplir el formulari amb les dades correctament omplertes i el
primer pagament realitzat (50% del total).
Els alumnes de l'escola que tinguem totes les dades correctes no caldrà que omplin la
matrícula, però sí un document conforme es matriculen als tallers d'estiu i tenim l'autorització
correctament firmada. 

inscripció

PREU ALUMNE NOU

DESCOMPTES

TORN 1/LES MUSES D'HÈRCULES
TORN 2/COCO
TORN 3/& JULIET
1 SETMANA 

10% de descompte als germans inscrits a l'escola i als tallers d'estiu.
15% de descompte a les famílies monoparentals i nombroses.
Taller regal per l'alumne que faci el sorteig i sigui el premiat. 
Els alumnes de l'escola ja tenen 20€ aplicats de descompte respecte l'alumne no matriculat. 

 

390€          480€
270€          340€
480€          600€
150€          180€

MATÍ     MATÍ + TARDA

PREU ALUMNE ESCOLA
TORN 1/LES MUSES D'HÈRCULES
TORN 2/COCO
TORN 3/& JULIET
1 SETMANA 

DINAR PREU PER SETMANA (no inclòs al preu dels tallers)
-menors de 8 anys (45€/setmana)
-majors 8 anys (50€/setmana)

MATÍ     MATÍ + TARDA
370€          460€
250€          320€
460€          580€
140€          170€

El preu inclou assegurança mèdica, samarreta LQP, material d’activitats, festes temàtiques i les
presentacions dels musicals a la Sala El Torín, entrades, attrezzo i vestuari. 


