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Què és ara?

1. Què és ARA?
ARA és una societat limitada dedicada a
l’ensenyança de diferents arts escèniques.
L’empresa s’estructura en tres línies d’acció
diferents.
D’una banda, ARA formació, és la formació
intensiva que s’imparteix al centre físic.
D’altra banda, ARA extraescolars ofereix
servei d’activitats extraescolars a escoles
i instituts. Es tracta d’una formació de qualitat dins el centre lectiu realitzada per professionals en actiu del sector.

En un futur es vol arribar a acords i convenis amb escoles i instituts per oferir les
assignatures específiques del batxillerat
escènic així com oferir estudis artístics
superiors homologats per la generalitat de
Catalunya. També a llarg termini ARA vol
treballar en produir els seus propis espectacles.

Missió
ARA sorgeix de la passió per les arts escèniques i el seu poder social i emocional. Així

Així doncs, ARA ofereix una formació artística de qualitat a infants, adolescents i joves amb una clara vocació artística, tot fent
que es valorin les arts escèniques i s’enfatitzi en el poder que tenen de transformació en les persones. ARA és un espai on
la gent es pot expressar amb llibertat i on
s’exprimeix el potencial de totxs elxs alumnes, siguin quines siguin les seves condicions i circumstàncies. ARA vol ser un espai
sense límits i on tothom se senti còmode.
5

Finalment ARA Lleure, amb què s’organitzen casals artístics tant al mateix centre
com a escoles, entitats i instituts; així com
stages, colònies i estades d’estiu, Nadal i
Setmana Santa. Dins d’ ARA Lleure també
s’ofereixen activitats artístiques de “Team
Building” per a empreses, entitats i associacions.

com de la importància que tenen aquestes
en el desenvolupament d’infants i joves.

Visió
Equip humà
Convertir ARA en un espai on totxs els/les
treballadorxs se sentin còmodes i satisfetxs amb les condicions laborals, sentin que
també és el seu projecte i donin cada dia
el millor d’ellxs mateixxs. Trobar l’equilibri
entre l’excel·lència i l’exigència i la diversió.
Donar eines tant per l’escenari com per a la
vida. formar petits/es i joves artistes amb
una gran qualitat tant artística com personal. Aconseguir que tot l’equip humà senti
que ARA és casa seva.
Clients/es
Vetllar per a que els/les clientxs se sentin
satisfets/es i realitzats/es amb la formació rebuda. Assolir un progrés que es vegi
reflectit en èxits personals i laborals. Convertir ARA en un espai que els/les clientxs
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Qui som?

2. Qui som?
sentin casa i es creï una “família”. Aconseguir, d’una banda, que es creïn noves relacions personals basades en el respecte, la
tolerància i l’empatia; i, d’altra banda, que
els/les alumnes gaudeixin aprenent i assoleixin els seus objectius.
Beneficis
Maximitzar el rendiment i recuperar la inversió inicial en el menor temps possible.

Creixement
Convertir ARA en una escola de formació
líder en el sector

Valors
Aprenentatge, esforç, èxit, inclusió, treball
en equip, innovació, educació, disciplina,
creativitat, qualitat, diversitat, compromís,
professionalitat, tolerància.

Carla Abulí
És una de les creadores d’ARA i la seva màxima accionista. Va néixer al 1991 i des de
ben petita ha sentit passió per les arts escèniques i la docència. Va obtenir el grau de
“Cinema i Televisió” a l’Universitat Ramon
Llull (Blanquerna Comunicació) . També ha
cursat estudis artístics i teatrals reglats a
l’Escola Nancy Tuñon, El Timbal i Laura Jou
estudi per l’actor. Ha cursat estudis de dramatúrgia i creació teatral a l’obrador de la
sala Beckett. Com a actriu ha participat en
diverses obres teatrals, entre elles destaquen “Questió D’honor” i “Nauseé”. Com a
dramaturga destaquen “Croissants normals de Dissabte” Estrenada a Barcelona i
programada també a Madrid. Així com, “Tu
també marxaràs”, espectacle benèfic estrenat al Teatre de Sarrià produït per l’associació “Fugim de les fronteres” i “Òmnium
Cultural”. Fa 10 anys que compagina la seva
carrera artística amb la docència. Ha treballat com a professora d’interpretació i teatre musical a l’escola Sant Josep, Col·legi
Singuerlin, Escola Dominiques de l’ensenyament, Actua!Studio i a l’escola Maristes
la Immaculada. En aquesta última, aconseguint una cantera actual de 116 alumnes
i sent-ne l’actual coordinadora. A més a
més, fa quatre anys que co-dirigeix i coordina l’stage d’estiu “Campus On Stage”, el
qual ha esgotat totes les places en la seva
última edició (estiu 2020). Cal afegir també
que és una de les fundadores de l’associació “Fugim de les fronteres”. Amb la qual ha
coproduit i codirigit 5 espectacles teatrals

i el documental “Yala” estrenat als cinemes
Girona. Amb aquesta associació ha viatjat
als camps de persones refugiades a Grècia
i a co-coordinat, “Showing Dreams” un projecte de cooperació i arts escèniques per
fer acompanyament emocional a dones, infants i adolescents refugiats. Amb un gran
bagatge en el món de la docència i arts escèniques, ja compta amb molta experiència
i una cantera d’alumnes consolidada des
de fa anys.

Andrea Jiménez
És una de les creadores d’ARA. Va néixer
al 1993 i va iniciar-se al món de la docència artística als 18 anys. Va rebre formació
professional en teatre musical, dansa i interpretació a diversos centres de Barcelona i Londres (Som-hi Dansa, El Timbal,
Pineapple Dance Studios i Base Dance Studios, entre d’altres) i cant particular amb
diferents professors/es de cant de prestigi. També, té el grau en Comunicació per
la UOC i ha realitzat diverses formacions
específiques en xarxes socials i marketing. Ha treballat com a actriu de musical
a la Cia. Magatzem d’Ars i als microteatres
“Croissants normals de dissabte” i “Por culpa del amor” (Barcelona i Madrid). També,
ha participat al programa “Oh happy day!”
de TV3 i ha treballat com a model de fotografia i vídeo de stock. És cofundadora de
Wimbo Productions, productora audiovisual especialitzada en reels per a artistes,
i de l’ONG Fugim de les fronteres, amb la
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Productivitat
Ser una empresa efectiva i dinàmica. Anar
creixent a poc a poc fins assolir ser una escola de prestigi on es formen grans professionals i persones.

L’equip directiu i de gestió està format per
dues persones actives al sector artístic,
Carla Abulí i Andrea Jiménez. A més, comptem amb un equip de professorat d’alta
qualificació i experiència tant en l’àmbit artístic com en el de la docència.
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Quines extraescolars oferim a les escoles?

3. Quines extraescolars oferim
a les escoles?
ARA ofereix activitats extraescolars o
complementàries a escoles i instituts. Basant-se en un pla formatiu adaptat als diferents nivells acadèmics (infantil, primària,
ESO, Batxillerat, adultxs), així com a la filosofia, ideari i nivell sociocultural dels cada
centres. Tots/es els i les professionals que
imparteixin les extraescolars en aquests
centres seran titulats/des en arts escèniques/humanitats, així com tindran experiència prèvia en la docència.
Realitzem una programació per nivells educatius tot seguint el currículum d’educació
infantil, primària, secundària i batxillerat
publicat pel Departament d’Ensenyament
de la Generalitat per seguir la línia pedagògica dels ensenyaments reglats. També
es té en compte el projecte curricular i el
projecte educatiu de cada centre per tal
d’adaptar-se a les seves necessitats i al
seu entorn sociocultural. Les classes ja siguin en horari extraescolar o en horari lectiu, com a matèries complementàries, tenen com a objectiu contribuir a assolir les
competències bàsiques de cada curs així
com desenvolupar capacitats i eines pròpies necessàries en cada etapa escolar.
El professorat d’ARA extraescolars rep una
formació prèvia abans de començar a treballar. Aquesta formació és impartida per
mestres amb una llarga trajectòria, docents
especialitzats en arts escèniques, artistes,
psicòlegs i pedagogs/es. D’aquesta manera assegurem que els i les professionals
que acudeixen a treballar als centres ho

fan amb una bona formació i amb una mateixa línea de treball. La filosofía d’ARA extraescolars és l’equilibri entre la pedagogia
i l’exigència. Impartir classes rigorosos i de
nivell sense perdre de vista el joc i la diversió. Una formació dinàmica, específica i tenint en compte les necessitats i capacitats
de cada alumne. Tanmateix l’equip d’ARA
esxtraescolars es reuneix periòdicament
per tal de fer un seguiment del funcionament de les extraescolars/assignatures a
cada centre. Així com per fer autocrítica,
renovar material didàctic i programacions i
tenir feedback de cada centre en el que es
treballa.
Al final de cada trimestre es realitza un informe personal per a les famílies comentant l’evolució, comportament i capacitats
de cada infant/adolescent així com a final
de curs una enquesta autoavaluativa per
tal de millorar i renovar-nos de cara al proper curs.

Les activitats extraescolars que s’ofereixen
són les següents:

Teatre
A qui s’ofereix?
Infantil 4 i 5
Primària
ESO
Batxillerat
Durada
Infantil: 60 min
Primària: 60 o 90 minuts
ESO i batxillerat: 90 o 120 minuts
Què fem?
A les classes de teatre comencem amb un
escalfament corporal i de concentració a
través de jocs i diferents dinàmiques. Seguidament en els grups d’infantil i primer
cicle de primària es realitzen jocs i exercicis per tal de treballar la mímica, l’expressió corporal, el treball en grup, l’imaginari
concret, la desinhibició… També es duen
a terme jocs i exercicis per tal de conèixer les diferents emocions que existeixen i
com es poden expressar. A cicle mitjà i superior de primària es segueix una mateixa
línea de treball però a més a més del joc,
es comencen a introduir de manera subtil
algunes tècniques interpretatives així com
el treball a partir de la improvisació i el treball de construcció personatge. Finalment
en els grups d’ESO i Batxillerat s’entra en
contacte amb diferents tècniques i ves-
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qual ha coproduit i codirigit 5 espectacles
teatrals i el documental “Yala” estrenat als
cinemes Girona. Amb aquesta associació
ha viatjat als camps de persones refugiades a Grècia i a co-coordinat, “Showing
Dreams” un projecte de cooperació i arts
escèniques per fer acompanyament emocional a dones, infants i adolescents refugiats. Ha exercit com a professora de teatre, dansa i cant a diverses escoles com
Actua!Studio, Maristes La Immaculada, A6
Estudi, Dmusics, Pere Vila, Dominiques de
l’Ensenyament, entre d’altres… També, ha
ofert classes de cant particulars. A més,
fa quatre anys que co-dirigeix i coordina
l’stage d’estiu “Campus On Stage”, el qual
ha esgotat totes les places a la seva última
edició (estiu 2020). Per últim, ha treballat
com a Community Manager i gestora audiovisual per a Actua!Studio.
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sants interpretatives. Es treballa a fons la
creació de personatge, la improvisació,la
creació teatral, l’anàlisi de text i la preparació al càsting. Així com la projecció de la
veu i el control corporal. Tot aquest treball
més tècnic es realitza sense perdre mai la
nostra màxima: el teatre neix del joc i del
treball i l’escola amb l’altre. A mitjans del
segon trimestre tots els grups comencen a
preparar una obra de teatre que es presenta a final de curs en un teatre davant les
famílies.

Teatre musical
A qui s’ofereix?
Infantil 4 i 5
Primària
ESO
Batxillerat

Què fem?
En aquesta extraescolar es treballaran les
tres disciplines que formen el teatre musical: Interpretació, cant i dansa.

-Interpretació
Es treballen les emocions, l’imaginari concret, el joc teatral, les improvisacions, la
creació de personatge i l’expressió corporal, entre d’altres aspectes. Amb els grups
d’infantil i primer cicle de primària el treball
sempre parteix del joc i dinàmiques. A partir de cicle mitjà es comença a fer un treball
més basat en la improvisació, l’expressió
corporal i la construcció de personatge.
Això sí, mai es perd el punt de partida: el
teatre neix del joc. Els grups d’ESO i Batxillerat combinen el joc, les dinàmiques, la
improvisació i el treball de cos i veu amb
exercicis més tècnics. Totes les classes
comencen amb un escalfament de cos, veu
i concentració.
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-Dansa
La dansa que s’imparteix a teatre musical és
la dansa jazz. Les classes comencen amb
un escalfament corporal. Seguidament es
treballa l’elasticitat, es realitzen exercicis
tècnics i diagonals. Finalment s’aprèn una
coreografía. A les classes de dansa es dóna
molta importància a la consciència corporal, a la llibertat del cos, a l’elasticitat, a la
tècnica, a la memòria coreogràfica així com
a la força, les ganes i el fet d’interpretar un
personatge mentre es balla.
-Cant i repertori de cançons
Les classes de cant comencem amb un
escalfament vocal i corporal i després es
treballa una cançó. En l’assignatura de cant
s’emfatitza en l’afinació, les harmonies musicals, la respiració, la desinhibició, l’escolta del grup i la interpretació de cançons.
A partir de secundària es prepara un solo
musical que es mostra davant de públic.

- Treballar emocionalment i físicament un
personatge
-Fomentar l’empatia i l’autocrítica
-Fomentar l’esforç i el treball constant.
-Aprendre a actuar, ballar i cantar sense
perdre el personatge
-Aprendre a cantar en solitari i en grup tot
fent diferents harmonies
-Entendre la veu com un instrument del cos
-Estimar la nostra veu, entenent que totes
són diferents
-Cultivar el coneixement i la cultura musical

Cant particular i cant coral
A qui s’ofereix?
Primària
ESO
Batxillerat

A mitjans del segon trimestre tots els grups
comencen a preparar un musical que es
mostra a final de curs davant del públic.
Objectius
-Desinhibició i autoconfiança
-Fomentar la creativitat.
-Agilitzar el pensament
-Conèixer-se a un/a mateix
-Escoltar i treballar en sintonia amb el grup
-Treballar tant la memòria de text com la
coreogràfica
-Treballar la gestió de les diferents emocions

Durada
Cant Coral: 60-90 minuts a la setmana
Cant particular: 45-60 minuts a la setmana
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Objectius
-Desinhibició i autoconfiança
-Fomentar la creativitat
-Agilitzar el pensament
-Conèixer-se a un/a mateix
-Escoltar i treballar en sintonia amb el grup
-Treballar la memòria
-Treballar la gestió de les diferents
emocions
-Treballar emocionalment i físicament un
personatge
-Fomentar l’empatia i l’autocrítica
-Fomentar l’esforç i el treball constant

Durada
Infantil: 60 min
Primària: 90 o 120 minuts
ESO i batxillerat: 120 minuts
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Què fem a cant particular?
Les classes de cant particular tenen una
durada mínima de 45 minuts i màxima d’una
hora. A les classes es treballa segons la necessitat de l’alumne. Es comença amb un
escalfament vocal i seguidament es treballa l’afinació, la projecció, la desinhibició, la
tècnica vocal, la interpretació de la cançó…
Entre l’alumnat i el professor o professora
es decideixen quines cançons es volen treballar. A final de cada trimestre es fa una
mostra davant del públic.
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Objectius
-Desinhibició i autoconfiança
-Treballar l’oida musical
-Treballar l’afinació
-Aprendre a cantar en solitari i en grup tot
fent diferents harmonies
-Entendre la veu com un instrument del cos
-Estimar la nostra veu, entenent que totes
són diferents

Cinema
A qui s’ofereix?
3r i 4rt Primària
ESO
Batxillerat
Durada
60-90 minuts a la setmana
Què fem?
Ens apropem al llenguatge audiovisual des
les diferents vessants. L’objectiu és crear
un curtmetratge. El procés comença amb
la creació del guió, seguidament de la realització del pla de rodatge, aprenent quins
són els diferents plans i tècniques que
existeixen. Després s’aprèn a actuar davant
la càmera, es realitza el rodatge i finalment
l’alumnat dur a terme el procés de muntar
la peça audiovisual. Finalment es crearà un
cartell per a la pel·lícula així com la projecció de la mateixa davant de família i amics.

Objectius
-Cultivar el coneixement i la cultura cinematogràfica
-Aprendre el funcionament d’un rodatge
-Treballar en equip
-Saber desenvolupar diferents rols dins
d’un mateix grup
-Desinhibició davant la càmera

Dansa Jazz
A qui s’ofereix?
Primària
ESO
Batxillerat
Durada
60 minuts a la setmana

Què fem?
Les classes de dansa jazz estan dividides
en quatre parts. En primer lloc, realitzem
un escalfament corporal per tal d’activar
el cos, preparar-lo per a l’activitat física i
evitar possibles lesions. També, fem estiraments per treballar l’elasticitat, la flexibilitat, la força i la consciència corporal.
En segon lloc, procedim a desenvolupar la
tècnica a través d’exercicis de centre i diagonals, que requereixen concentració i esforç físic. Un cop fet això, passem a la coreografia (la part més extensa de la classe),
en la qual es treballa un ball amb passos
característics de l’estil jazz. Cada mes i mig
o dos mesos canviem de coreografia. L’última part de la classe la destinem a jocs o
exercicis de creació, alliberament i deshinibició (depèn de les edats que comprenguin
en grup). A mitjans del segon trimestre tots
els grups comencen a preparar una o dues
coreografies que es presenten a final de
curs en un teatre davant les famílies.
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Què fem a cant coral?
L’activitat de cant coral està destinada a
alumnes d’entre 4 i 17 anys, que assagen
dividits en grups d’edat: Petits, Mitjans i
Grans. D’aquesta manera, es pot treballar
el repertori més adequat a la seva edat en
tots els aspectes i amb els mètodes més
adients: des d’un enfocament molt lúdic
per als petits fins al format coral convencional per al grup de grans. Les classes comencen amb un escalfament vocal i després es treballen diferents cançons. Tots
els nens i nenes que vulguin cantar poden
formar part del Cor Infantil, atès que no es
requereixen coneixements musicals previs. El treball a la coral els donarà les eines
necessàries per créixer musicalment, introduint els elements vocals, d’audició i de
llenguatge musical necessaris. A final de
cada trimestre es fa una mostra davant de
públic.
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par la tècnica a través d’exercicis de centre
i diagonals, que requereixen concentració
i esforç físic. Un cop fet això, passem a la
coreografia (la part més extensa de la classe), en la qual es treballa un ball amb passos característics de l’estil comercial. Cada
mes i mig o dos mesos canviem de coreografia. L’última part de la classe la destinem
a jocs o exercicis de creació, alliberament i
deshinibició (depèn de les edats que comprenguin en grup). A mitjans del segon trimestre tots els grups comencen a preparar
una o dues coreografies que es presenten
a final de curs en un teatre davant les famílies.

Dansa comercial
A qui s’ofereix?
Primària
ESO
Batxillerat
Durada
60 minuts a la setmana
Què fem?
Les classes de dansa comercial estan dividides en quatre parts. En primer lloc,
realitzem un escalfament corporal per tal
d’activar el cos, preparar-lo per a l’activitat física i evitar possibles lesions. També,
fem estiraments per treballar l’elasticitat, la
flexibilitat, la força i la consciència corporal. En segon lloc, procedim a desenvolu-

Objectius
-Millorar la flexibilitat i elasticitat
-Adquirir consciència corporal
-Treballar la memòria coreogràfica
-Afavorir l’autoestima
-Aprendre a treballar en equip
-Saber moure el cos al ritme de la música
-Entendre l’estil comercial
-Deixar-se portar per la música
-Assolir la tècnica d’aquest estil
-Afrontar una coreografia
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-Potenciar la superació d’objectius i d’autorealització
-Improvisar d’acord amb l’estil
-Valorar la importància del domini del cos
-Promoure la diversió a través de l’aprenentatge

Dansa contemporània
A qui s’ofereix?
Primària
ESO
Batxillerat
Durada
60 minuts a la setmana

Què fem?
Les classes de dansa contemporània estan
dividides en quatre parts. En primer lloc,
realitzem un escalfament corporal per tal
d’activar el cos, preparar-lo per a l’activitat
física i evitar possibles lesions. També, fem
estiraments per treballar l’elasticitat, la flexibilitat, la força i la consciència corporal.
En segon lloc, procedim a desenvolupar la
tècnica a través d’exercicis de centre i diagonals, que requereixen concentració i esforç físic. Un cop fet això, passem a la coreografia (la part més extensa de la classe),
en la qual es treballa un ball amb passos
característics de l’estil contemporani. Cada
mes i mig o dos mesos canviem de coreografia. L’última part de la classe la destinem
a jocs o exercicis de creació, alliberament i
deshinibició (depèn de les edats que comprenguin en grup). A mitjans del segon trimestre tots els grups comencen a preparar
una o dues coreografies que es presenten
a final de curs en un teatre davant les famílies.
Objectius
-Millorar la flexibilitat i elasticitat
-Adquirir consciència corporal
-Treballar la memòria coreogràfica
-Afavorir l’autoestima
-Aprendre a treballar en equip
-Saber moure el cos al ritme de la música
-Entendre l’estil contemporani
-Assolir la tècnica d’aquest estil
-Afrontar una coreografia
-Potenciar la superació d’objectius i d’autorealització
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Objectius
-Millorar la flexibilitat i elasticitat
-Adquirir consciència corporal
-Treballar la memòria coreogràfica
-Afavorir l’autoestima
-Aprendre a treballar en equip
-Saber moure el cos al ritme de la música
-Entendre l’estil jazz
-Assolir la tècnica d’aquest estil
-Afrontar una coreografia
-Potenciar la superació d’objectius i d’autorealització
-Improvisar d’acord amb l’estil
-Valorar la importància del domini del cos
-Promoure la diversió a través de l’aprenentatge
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-Improvisar d’acord amb l’estil
-Valorar la importància del domini del cos
-Promoure la diversió a través de l’aprenentatge

A mitjans del segon trimestre tots els grups
comencen a preparar una o dues coreografies que es presenten a final de curs en un
teatre davant les famílies.
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Iniciació a la dansa
A qui s’ofereix?
Infantil
Durada
60 minuts a la setmana

Dansa clàssica
A qui s’ofereix?
Primària
ESO
Batxillerat

Què fem?
Les classes de dansa clàssica o ballet estan dividides en quatre parts. En primer
lloc, realitzem exercicis de barra amb els
quals, a part de realitzar un escalfament
corporal per tal d’activar el cos, preparar-lo per a l’activitat física i evitar possibles lesions, també treballem la tècnica i la
postura corporal característica d’aquesta
dansa. En segon lloc, procedim a desenvolupar encara més la tècnica i els conceptes
a través d’exercicis de centre i diagonals,
que requereixen concentració , esforç físic
i estudi de les nomenclatures. Un cop fet
això, passem a la coreografia (la part més
extensa de la classe), en la qual es treballa
un ball amb passos característics de l’estil
clàssic. Cada mes i mig o dos mesos canviem de coreografia. L’última part de la classe la destinem a jocs o estiraments (depèn
de les edats que comprenguin en grup).

Objectius
-Millorar la flexibilitat i elasticitat
-Mantenir una actitud de concentració,
respecte i disciplina
-Adquirir consciència corporal
-Treballar la memòria coreogràfica
-Afavorir l’autoestima
-Aprendre a treballar en equip
-Saber moure el cos al ritme de la música
-Entendre l’estil clàssic
-Assolir la tècnica d’aquest estil
-Afrontar una coreografia
-Potenciar la superació d’objectius i d’autorealització
-Valorar la importància del domini del cos
-Promoure la diversió a través de l’aprenentatge

Què fem?
Les classes d’Iniciació a la dansa són un
primer contacte amb la dansa i el moviment del cos a través de la música. Aquestes classes estan estructurades de manera
que els infants puguin aprendre a través del
joc i la rutina. Per tant, després de realitzar
un escalfament, es fan jocs i exercicis que
permetin desenvolupar els coneixements
bàsics de la dansa. S’aprenen passos fonamentals i els seus noms. També, treballem
la creació i la imaginació, a través d’activitats en les quals els infants hauran de crear
les seves pròpies coreografies. Finalment,

Objectius
-Desenvolupar la motricitat
-Millorar la flexibilitat i elasticitat
-Adquirir consciència corporal
-Treballar la memòria coreogràfica
-Afavorir l’autoestima
-Aprendre a treballar en equip
-Saber moure el cos al ritme de la música
-Afrontar una coreografia
-Potenciar la superació d’objectius i d’autorealització
-Valorar la importància del domini del cos
-Promoure la diversió a través de l’aprenentatge
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Durada
60 o 120 minuts a la setmana

desenvolupem una coreografia senzilla
amb la qual es pot evolucionar en l’àmbit de
la coordinació, la memòria, l’expressió i la
concentració. A mitjans del segon trimestre tots els grups comencen a preparar una
coreografia que es presenta a final de curs
en un teatre davant les famílies.
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Quins casals oferim a les escoles?

4. Quins casals oferim a les
escoles?
A més a més ARA ofereix activitats per a
les famílies. L’objectiu d’aquestes activitats
és, per una banda, fer que les famílies sentin que l’escola és un espai familiar on tots
els membres hi poden participar. I, per l’altra banda, que trobin un espai personal on
gaudir, desconnectar i practicar activitats
que els agraden. Que sigui el seu moment.

Les activitats seguiran la línea pedagògica i artística d’ARA i comptaran amb una
constant comunicació entre l’equip directiu
d’ARA i l’equip directiu dels centres educatius. Les classes s’adaptaran al nivell i
edats de cada grup.

ARA ofereix casals a escoles, instituts i associacions. També ofereix altres activitats
puntuals.
Juny i juliol són el mesos on els casals
d’estiu funcionen millor. Molts infants i joves poden gaudir durant dies o setmanes
d’activitats de lleure divertides, artístiques,
emocionants, educatives, col·lectives, creatives…

Les activitats que s’ofereixen són les següents:
Dansa per a les famílies (adult)
Teatre per a les famílies (adult)
Cant particular i cant coral per a les
famílies (adult)
Balla en família (per a tota la família):
una hora a la setmana per ballar amb els
teus fills i filles al ritme de les cançons del
moment.

Durant un dia al casal d’estiu els infants i
joves segueixen una rutina que els permet
divertir-se mentre aprenen. Al matí, es realitzen les activitats artístiques i de formació; mentre que a les tardes, es duen a terme tallers, jocs i activitats alternatives. Un
cop a la setmana, es fa una sortida cultural
que trenca amb la rutina i, a més, enriqueix
l’experiència. Cada setmana té un centre
d’interès, una temàtica relacionada amb
el tipus d’art escènic que englobi el casal
(pel·lícules, musicals, peces teatrals, curts,
sèries…).
El darrer dia de cada setmana, es realitza
un espectacle final on els infants i joves
poden mostrar tot el material treballat i desenvolupat al llarg de la setmana davant
d’un públic.

Casal de teatre musical
En aquest casal es combinen les tres disciplines Dansa, Teatre i Cant. Cada setmana
es treballa un musical diferent i l’últim dia
es fa una mostra per a les famílies.
Temàtiques
-Setmana 1: Young- Mary Poppins /
Teens - Chicago
-Setmana 2: Young- Frozen / Teens Grease
-Setmana 3: Young- Annie / Teens Mamma Mia
-Setmana 4: Young- Coco / Teens Gran Showman
-Setmana 5: Young- Matilda / TeensHairspray
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Les escoles poden triar entre diferents
modalitats de casals en funció de les necessitats que requereixi el centre: casal de
teatre musical, casal de dansa o casal de
teatre i cinema.

Els grups es fan per cursos i edats. Aquests
es poden segregar segons la quantitat de
participants, sempre respectant les edats:
-GRUP YOUNG (primària)
-GRUP TEENS (ESO i batxillerat)
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Exemple d’horari (a convenir amb el centre
escolar)
Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Bon dia /

Bon dia /

Bon dia /

Bon dia /

Bon dia /

escalfament

escalfament

escalfament

escalfament

escalfament

09.30 - 10.30

Teatre

Dansa

Teatre

Dansa

10.30 - 11.00

Esmorzar

Esmorzar

Esmorzar

Esmorzar

11.00 - 12.00

Dansa

Piscina/

Cant

Teatre

Dansa

Assaig

Sortida cultural

jocs d’aigua
12.00 - 13.00

Cant

Teatre

general
Dinar

Dinar

Dinar

Dinar

Dinar + entrega
de premis de la
setmana

15.00 - 17.00

04

05

Quins casals oferim a les escoles?

Taller de

Dinàmiques de

Talent show+

caracterització

grup+fem els

Jocs d’aigua /

decorats

piscina

Cinema

15.30h
Show final

En aquest casal es combinen tres estils de
dansa molt diferents: el ballet (dansa clàssica on predomina la tècnica), el comercial (dansa moderna amb músiques actuals)
i jazz (dansa fusió que mescla la tècnica
clàssica amb la música moderna). Cada
setmana es treballa un tema diferent i l’últim dia es fa una mostra per a les famílies.
Temàtiques
-Setmana 1: Bandes sonores
-Setmana 2: Anys 80
-Setmana 3: TikTok
-Setmana 4: Disney
-Setmana 5: Músiques del món
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13.00 - 15.00

03

Casal de dansa

Dilluns
09.00 - 09.30

02

01

Exemple d’horari (a convenir amb el centre
escolar)
Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Bon dia /

Bon dia /

Bon dia /

Bon dia /

Bon dia /

escalfament

escalfament

escalfament

escalfament

escalfament

09.30 - 10.30

Ballet

Ballet

Videoclip

Ballet

10.30 - 11.00

Esmorzar

Esmorzar

Esmorzar

Esmorzar

11.00 - 12.00

Jazz

Piscina/

Jazz

Jazz

Commercial

Assaig

Sortida cultural

jocs d’aigua
12.00 - 13.00

Commercial

Commercial

general
Dinar

Dinar

Dinar

Dinar

Dinar + entrega
de premis de la
setmana

15.00 - 17.00

04

05

Quins casals oferim a les escoles?

Taller de

Dinàmiques de

Talent show+

caracterització

grup+fem els

Jocs d’aigua /

decorats

piscina

Cinema

15.30h
Show final

En aquest casal es combinen les tècniques
interpretatives del teatre així com audiovisuals. Cada setmana es treballa una pel·lícula o sèrie i l’últim dia es fa una mostra/
projecció per a les famílies.
Temàtiques
-Setmana 1: Young- Tu a londres y yo a California / Teens- la Casa de papel
-Setmana 2: Young- Stranger Things / Teens -Stranger Things
-Setmana 3: Young- Harry Potter / TeensIT
-Setmana 4: Young- Disney / Teens- Merlí
-Setmana 5: Young- Marvel / Teens- Riverdale
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13.00 - 15.00

03

Casal de teatre i cinema

Dilluns
09.00 - 09.30

02

01

02

03

04

05

Altres formacions

5. Altres formacions
Exemple d’horari (a convenir amb el centre
escolar)

Batxillerat escènic

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Bon dia /

Bon dia /

Bon dia /

Bon dia /

Bon dia /

escalfament

escalfament

escalfament

escalfament

escalfament

09.30 - 10.30

Teatre

Cinema

Teatre

Teatre

10.30 - 11.00

Esmorzar

Esmorzar

Esmorzar

Esmorzar

11.00 - 12.00

Cinema

Piscina/

Cinema

Cinema

Videoclip

Assaig

09.00 - 09.30

Sortida cultural

ARA disposa d’un pla d’estudis per tal de
realitzar convenis amb escoles i oferir el
batxillerat escènic. Per a més informació,
contacteu amb nosaltres.

jocs d’aigua
12.00 - 13.00

Doblatge

Teatre

general
Dinar

Dinar

Dinar

Dinar

Dinar + entrega
de premis de la
setmana

15.00 - 17.00

Taller de

Dinàmiques de

Talent show +

caracterització

grup+fem els

Jocs d’aigua /

decorats

piscina

Mirem una peli!

15.30h
Show final
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13.00 - 15.00

Informació de contacte
Carla Abulí 682 475 789
Andrea Jiménez 600 258 629

