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01 Presentació Casal de Circ 

L'estiu 
s'apropa…. 
i que fer amb els infants 

comença a ser un 

interrogant comú entre els 

pares. Tot i no tenir la 

certesa 100% de poder 

finalment dur a terme el 

Casal, hem volgut llençar la 

proposta perquè estem 

rebent moltes trucades i 

mails amb la inquietud i la 

necessitat de començar a 

organitzar-nos. 

Tot i la quarantena i els moments difícils 
causats pel COVID 19, des de la nostra Escola 
de Circ Aire volem donar la nostra paraula d'alè 
i confiança en què tot passarà aviat. Per això, 
seguim treballant en les activitats dins de la 
nostra escola, incorporant les noves normatives 
de seguretat i higiene. 

El procés de confinament prolongat pot afectar 
psicològicament als infants. El Casal de Circ és 
la millor opció perquè els vostres fills es 
diverteixin mentre aprenen. 

Un estiu diferent, amb les millors activitats 
infantils d'oci i educatives. Una experiència que 
portarà beneficis pel desenvolupament i 
creixement, potenciant al màxim les seves 
habilitats motrius, expressives i creatives.

 

Les tècniques circenses creant espais 
d'interacció social, on s’enforteix la 
comunicació i l'autonomia de les persones. 
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02 A qui va dirigit 

Amb el casal mul+edat volem potenciar valors 
com la convivència, la cura i les relacions  

entre les persones de diferents edats,  
les sinèrgies 

Per infants de 6 a 12 anys. 

CASAL MULTIEDAT  
PER A NENS I NENES DE PRIMÀRIA 
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03   Com serà el Casal: PRESENCIAL 

Proposta de formació 
artística-esportiva, 
encaminada a láprenentatge 
de les tècniques del circ. 

Els nostres principals objec+us  són que els i les par+cipants: 

• Adquireixin les bases de les tècniques corporals i del circ com eina 
d'expressió i comunicació.

• Siguin capaços d'expressar les seves emocions, tenir curiositat, 
reconèixer la vergonya i expressar-se en públic.

• Potenciïn la seva autoestima, es coneguin, es sorprenguin de si mateixos 
i aprenguin a visualitzar les potencialitats.

• Desenvolupin la participació, la capacitat creativa, de presa de decisions i 
l'interès per aprendre.

DINAMICA DEL DIA A DIA

• 9 -9.30hs: Arribada per torns 
rotatius 

• 9.30-11hs: Activitat 1 

• 11hs: Esmorzar 

• 11.30 a 13.30: Activitat 2 

• 13.30 a 14.30hs: Dinar i 
temops lliure  

• 14.30 a 15.30hs: Activitat 3 

• 15.30hs: Recollir i berenar  

• 16 a 16.30hs: Sortida per 
torns rotatius

DINÀMICA DEL DIA A DIA 

EsCOLa de CiRC



03   Com serà el Casal

Rodar, imitació i estudi del 

moviment dels animals, 

Equilibris amb les diferents 

parts de el cos, parada 

sobre el cap, parada sobre 

les mans, tombarelles, 

iniciació a la roda, ponts, 

piràmides.

BLOCS DE CONTINGUTS

ACROBÀCIA ACROBÀCIA 
AÈRIA

MALABARS CLOWN

Teles i trapezis 
Girs, pèndols, 

inversions, hamacar, 

girar, enfilar-se, lliscar. 

 Sostenir, llançar, 

bloquejar, equilibris 

amb els objectes, 

rodar.

Actuar, ballar, crear 

personatges, ges+ó de 

les emocions. 
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04 Mesures de Seguretat  i higiene COVID- 19

Seguint les recomanacions de la Generalitat de Catalunya, en el seu document "CRITERIS GENERALS PER 

A L'ORGANITZACIÓ DELS ACTIVITATS DE LLEURE EDUCATIU ESTIU 2020 ", les activitats com les nostres 

es podran reprendre quan estiguem en la fase 3 de desconfinamient, sota estrictes condicions. 

Aquest estiu, el Casal tindrà les següents característiques:

• Ràtios reduïdes: 10 infants per torn (i valorarem positivament la possibilitat de mantenir el grup per períodes 
de mesos sencers per reduir els contactes). 

• Personal Adult: 1 professora i 1 conserge. 

• Bosa de material personal per cada infant, així com tela acrobàtica, trapezi i matalàs, que desinfectarem 
seguint recomanacions sanitàries. 

• Torns d'entrada i sortida per evitar aglomeracions a la porta. 

• Ventilació constant del local, que compta amb grans finestrals. Activitats en paral·lel a la terrassa 

• Les excursions a la piscina i al bosc queden subjectes a la situació sanitària. 
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05     Preus i Dates 

DATES 🤞 
(Tenim intenció de fer Casal 
les següents setmanes) 

• Torn 1: 29/6 a 3/7 
• Torn 2: 6 a 10/7 
• Torn 3: 13 a 17/7 
• Torn 4: 20 a 24/7 
• Torn 5: 27 a 31/7 
• Torn 6: 31/8 a 4/9 
• Torn 7: 7 a 11/9 

Horari 9 a 16.30hs 

• Setmana de 5 dies: 145€ * 

• Mes sencer juliol: 695€  
(29/6 a 31/7 ) * 

* Els preus inclouen esmorzars i berenars. Pel dinar 
cadascú porta el seu tupper. Tenim nevera i 
microones. 

PREUS 
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¿Necessites més informació? 

Posa't en contacte amb el departament de coordinació de Casal, a través del mail 
hola@acroaerea.com 

També pots trucar al 698 34 60 57 o agendar una trucada o videoconferència per resoldre 
qualsevol dubte que tinguis. Estarem encantades d’atendre't. 

El procés de matriculació es realitzarà completament online o per telèfon. 

En cas de cancel·lació de l'activitat per qüestions sanitàries es retornaria el 100% del que s'ha 
abonat, retenint 10€ en concepte de gestió. 

Procés de matriculació: T'enviem fitxa d'inscripció per mail, així com número de compte per a 
realitzar la transferència amb reserva mínima del 50% de la quota. 

Política de cancel·lació: El preu de la reserva no és reemborsable, excepte en cas de 
suspensió de l’activitat. 

Són temps de molta incertesa, si tens algun suggeriment o necessitat diferent, 
fes-nos-ho saber. 

06 Temes Administratius:    FLEXIBILITAT 
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MAIL: hola@acroaerea.com 
TELÈFON: +34 698 34 60 57 
DIRECCIÓ: Passeig La Floresta 24/26 (08198), La Floresta, Sant Cugat del Vallès 

CONTACTE 

Mes Informació 
www.acroaerea.com 

FBB G YTGG

https://www.instagram.com/escueladecircoaire/
https://www.facebook.com/escueladecircoaire/
http://www.acroaerea.com
https://www.instagram.com/escueladecircoaire/
https://www.youtube.com/channel/UCZsUZEhLhWPz8XCNYD3MxVw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCZsUZEhLhWPz8XCNYD3MxVw?view_as=subscriber
http://www.acroaerea.com
https://www.facebook.com/escueladecircoaire/
https://www.instagram.com/escueladecircoaire/
https://www.instagram.com/escueladecircoaire/
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