CENTRE I TEATRE SARRIÀ PRESENTA

UN CASAL CIENTÍFICAMENT
TEATRAL
Casal d'arts escèniques

Amèrica del Sud

Setmana 1 .................................(27 a 01 de Juliol)
Setmana 2 ................................(04 a 08 de Juliol)
Setmana 3 ................................ (11 a 15 de Juliol)
Setmana 4 ................................(18 a 22 de Juliol)
Setmana 5 ................................ (25 a 29 de Juliol)

NO HI HA PREGUNTA
SENSE RESPOSTA

CASAL D'ESTIU CENTRE I TEATRE SARRIÀ 2022

CENTRE
D'INTERÈS
Cristina Arenas

CENTRE D'INTERÈS: PRESENTACIÓ
Més específicament, descobrirem que hi ha hagut una gran

CENTRE D'INTERÈS:
JUSTIFICACIÓ

El

centre

d'interès

que

vehicularà les activitats del
Casal d'estiu d'enguany és
la importància de la ciència
per a la vida quotidiana i
com en pot ser de divertida.

quantitat de dones científiques al llarg de la història.
Comprendrem i reconeixerem la importància de les dones
per fer avançar el món. Tot el que ara ens sembla molt
"normal" no sempre ho ha sigut. Tot ha estat descobert,
entès i explicat. Ens divertirem fent preguntes i jugant a
buscar-ne la resposta.
A través del joc ens acostarem a la ciència des de prismes
ben diferents. I és que la ciència és tan àmplia que pot anar
des de la cuina fins a jugar a pilota.

UN CASAL CIENTÍFICAMENT TEATRAL

CENTRE D'INTERÈS: OBJECTIUS

Treballar en equip.

- Transmetre valors.
- Fomentar la creativitat.

- Adquirir nous coneixements i
continguts relacionats amb el
centre d’interès:
Fomentar actituds d’interès
envers la ciència.
Promoure la curiositat.
Afavorir la mirada crítica en els
infants.

- Atendre la individualitat i les potencialitats de
cadascú.
- Treballar des del respecte.
- Construir una família.

EL MEU CAP NO PARA DE FER
PREGUNTES
ENIGMES DEL MÉS GRAN AL
MÉS PETIT

DE VEGADES NO TROBO LA
RESPOSTA

PERÒ BUSCANT-LA JO JA
M'HE DIVERTIT

PARADES DEL VIATGE INTERESPACIAL
MÉS ENLLÀ DE LA LLUNA
Setmana 1: Del 27 Juny al 01 de Juliol

WALL-E
Setmana 2: Del 04 al 08 de Juliol

RATATOUILLE
Setmana 3: Del 11 al 15 de Juliol

INSIDE OUT
(DEL REVÉS)
Setmana 4: Del 18 al 22 de Juliol

LES AVENTURES DE PEABODY Y
SHERMAN
Setmana 5: Del 25 al 29 de Juliol

SETMANA 1: MÉS ENLLÀ DE LA LLUNA
A través de les aventures de Fei Fei, una nena intel·ligent que decideix anar a la lluna,
aprendrem que l'amor per als nostres és el més important.
Després de la mort de la seva mare, Fei Fei vol demostrar que és possible arribar a la lluna,
d'on la seva mare sempre li parlava i construeix un coet.
L'amor de la protagonista per la ciència ens
ensenyarà que a part de ser font de
respostes i avenços, la ciència pot ser
molt divertida.
El fet d'arrancar el casal amb una nena de
protagonista tampoc és casual, ens sembla
important desvincular el gènere de la
definició d'intel·ligència. Les nenes han de
ser científiques i els nens ballarins si així ho
desitgen.

SETMANA 2: WALL-E
Després que la terra hagi estat devastada per la contaminació ambiental, els humans decideixen
abandonar-la i deixar-hi robots com en WALL-E sols per a netejar-la.
Centenars d'anys després de la desaparició dels humans de la terra, apareix EVE, una robot
exploradora que investiga si a la terra hi queden plantes per demostrar que encara hi pot haver
existència viva.
A
partir
d'aquesta
bonica
història
postapocalíptica,
reflexionarem
sobre
la
importància de cuidar el planeta i tenir cura i
consciència de la tecnologia que fem servir sense
pensar-hi massa.
A través de la relació humanitat- màquina, també
fomentarem, tot jugant, la importància de
l'esport i l'alimentació.
Tot això com sempre des de l'empatia i el treball
de les relacions interpersonals de respecte.

SETMANA 3: RATATOUILLE
La cuina també pot ser una construcció científica. Cada dia més, els xefs experimenten i
vinculen reaccions científiques amb el plaer del paladar. N'és un exemple la història de Rémy, una
rata que viu a París i vol ser xef.
Quan descobreix un llibre del més gran xef de
París, Rémy es meravella amb el món culinari,
somia convertir-se en un gran xef francès a
pesar de l'oposició de la seva família, del seu
pare i del seu germà Emile, sense oblidar el
problema evident que suposa ser una rata en
una professió que detesta als rosegadors.
Carme Ruscalleda serà la nostra referent de
cuina Catalana. Ens divertirem tot jugant amb la
màgia de la cuina i l'alimentació.

SETMANA 4: LES AVENTURES DE PEABODY Y SHERMAN

Farem un viatge a través del temps al costat Peabody i Sherman, el gos més llest del món i el seu fill.
Al llarg d'aquesta última setmana serem exploradors!
A través del teatre, farem un viatge per la geografia i la història.
Quin forat estem fent a l'univers i com
podem canviar la història?

SETMANA 5: INSIDE OUT (DEL REVÉS)
La psicologia és una altra de les ciències que ens acompanya al llarg de tota la vida i ens travessa
encara que no ens n'adonem.
De la mà dels divertits personatges de la pel·lícula, descobrirem les cinc emocions bàsiques, hi
posarem nom i anirem entenent a poc a poc què ens passa quan estem: contents, tristos,
enfadats, espantats o fastiguejats.

HORARI BASE

