Centre Cívic Cotxeres Borrell

ESCOLA D’ARTS
ESCÈNIQUES
TÍSNER
Juny i juliol 2021

CASAL ARTÍSTIC TÍSNER ESTIU

PER A INFANTS I JOVES DE 4 A 17 ANYS
Durant el mes de juliol, l’Escola d’arts escèniques Tísner ofereix a infants i joves, de
manera lúdica i intensiva, un conjunt de disciplines de diversos àmbits artístics.
Amb les més petites treballem a través de jocs
teatrals i dinàmiques de moviment per desenvolupar la imaginació, les capacitats expressives i la sensibilització artística. En els més
grans ja es desperta l’interès vocacional, és
l’inici de la formació artística. Apareixen disciplines artístiques i especificitats tècniques com
a part del desenvolupament de l’artista.

Algunes disciplines que integren el projecte
són: teatre, cant i dansa contemporània i especialitats com la dansa urbana, africana, dancehall, circ, clown, màscara, dramatúrgia…
L’Escola inclou sortides a la quinzena a teatres,
espais de formació i activitats culturals de la
ciutat.
Activitat homologada dins de la campanya
d’estiu de l’Ajuntament de Barcelona T’ESTIU
MOLT 2021. Dona l’oportunitat a les famílies de
demanar ajuts econòmics i monitors de suport
a la diversitat funcional dels participants.

PREINSCRIPCIONS
Obertes a partir del 26 d’abril
A la web del centre
Places limitades
Per qüestions de salut, aquest any la reunió familiar serà virtual

HORARIS I PREUS
Del 28 de juny al 23 de juliol
Dilluns a divendres de 9 a 14 h
Inscripcions per setmana.
Preu per setmana: 79,40 €

TORNS
1a setmana: del 28 de juny al 2 de juliol
2a setmana: del 5 al 9 de juliol
3a setmana: del 12 al 16 de juliol
4a setmana: del 19 al 23 de juliol

DOCUMENTACIÓ
Caldrà fer-la arribar per correu electrònic
• Fitxa de dades personals (amb signatura
electrònica)
• Còpia del DNI del/la tutor/a
• Còpia del Llibre de Família
• Còpia de la targeta sanitària de l’infant
• Còpia del quadern de vacunació
• Declaració responsable signada (amb
signatura electrònica)
Si pertoca, sol·licitud de:
• Ajut econòmic, del 24 abril 21 maig
• Monitor/a de suport a les Necessitats
Educatives Especials a través del referent
municipal de cada districte (IMPD), del 26
d’abril al 25 de maig

GRUPS D’EDAT
Casal escènic per infants de 4 a 13 anys (1r
ESO) amb 28 places, distribuits en tres grups:
• Petits/es artistes A. Infants que han cursat
P3, P4 i P5. Han de tenir els 4 anys fets.
• Petits/es artistes B. Infants que han cursat
1er, 2on, 3er i 4art de Primària.
• Teloners/es. Infants que han cursat 5è, 6è i
1er de la ESO.
Casal temàtic per a joves de 14 a 17 anys amb
10 places:
• Debutants. Joves que han cursat 2n, 3r i 4t
d’ESO i Batxillerat.
* Enguany i degut a l’estat d’excepcionalitat,
ens reservem el dret de modificar els grups
d’edat en funció de les inscripcions.

MESURES SANITÀRIES

Ús de
mascareta

Desinfecció
dels
espais

Ventilació
després de
cada ús

Dispensador
de gel
hidroalcohòlic

Aforament
controlat i
reduït

Manteniment
de la distància
de seguretat

Informació important
En cas de força major derivada de la crisi sanitària
i/o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el desenvolupament de l’activitat a la que ha
estat inscrit/a de forma presencial (donat que aquesta circumstància pot restringir l’accés a l’equipament)
el centre podrà adaptar aquesta activitat per a que
es pugui realitzar en format virtual, i es reserva el dret
a canviar el professorat, el calendari de les sessions i
l’horari. Aquesta variació no suposarà que l’activitat
es consideri cancel·lada o suspesa.

ADREÇA
cotxeresborrell.net
Viladomat 2-8, 08015 Barcelona
Tel. 93 324 83 50
informacio@cotxeresborrell.net
facebook.com/cccotxeresborrell
twitter.com/cccborrell
Wi-Fi ciutadà
Equipament sense barreres arquitectòniques
HORARI
De dilluns a divendres de 9 a 21 h
Dissabte de 10 a 14 h

MAPA
Metro Sant Antoni

Carrer Comte Borrell

Carrer Viladomat
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Carrer Marqués de C. Sagrado

Metro › L2 St. Antoni / L3 Poble Sec
Bus › 24, 37, 91, 120, 121, D20, V11, H14, V9 / Nit Bus › N0 i N6
Parada de Bicing › Viladomat, 2

Fotografies amb atribució | Pàgs. 6 i 7: Beth Elpark Bobb

Metro Poble Sec

