ACTIVITATS FORMATIVES 22/23

ARTÈRIA – ESPAI FORMATIU DE
TEATRE I CANT DEL CASAL

Adreçat a
Infants a partir dels 8 anys, joves i adults.
Horaris teatre
Professor Marc Martí
Infantil 1 (8 - 10 anys)
Infantil 2 (8 - 10 anys)
Mitjans 3 (11-13 anys)
Joves 1 (14 a 17 anys)
Joves 2 (14 a 17 anys)
Adults 1 (+18 anys)
Adults 2 (+18 anys)

Dilluns de 17:00 a 18:30
Dimecres de 17:00 a 18:30
Divendres de 17:00 a 18:30
Dilluns de 18:30 a 20:00
Dimecres de 18:30 a 20:00
Dimarts de 20:00 a 22:00
Dijous de 20:00 a 22:00

Professor Nil Coral
Mitjans 1 (11 - 13 anys)
Mitjans 2 (11 - 13 anys)
Joves 3 (14-17 anys)

Dimarts de 17:00 a 18:30
Dijous de 17:00 a 18:30
Dijous de 18:30 a 20:00

Professor Mario Larrubia
Adults (+18 anys)

Dimecres de 20:00 a 22:00

Horaris de cant
Classes individuals 1 hora

Horaris de matí i tarda. Consultar disponibilitat.

Inici activitats
El dilluns 12 de setembre.
Quin import es paga per fer l’activitat?
Matrícula

25€

TEATRE INFANTIL
TEATRE MITJANS
TEATRE JOVES
TEATRE ADULTS

Socis/es del Casal: 39€/mes
Socis/es del Casal: 39€/mes
Socis/es del Casal: 39€/mes
Socis/es del Casal: 45€/mes

Públic general: 64€/mes
Públic general: 64€/mes
Públic general: 64€/mes
Públic general: 70€/mes

ESCOLA CANT

Socis/es del Casal: 20€/hora

Públic general: 45€/hora

............................................................................................................................. .................................................

Pla fidelitat: S’aplica un programa de descomptes a la matrícula que premia els anys de
pertinença continuada a l’entitat. Un any = 10% de descompte.

..............................................................................................................................................................................

Assegurança
d’accidents
alumnat

Per a més informació

93 890 01 23 / 93 890 12 48
WhatsApp 602 25 22 29
casal@casal.org / www.casal.org

Formalització de la inscripció (a partir del 5 de setembre)
Per fer aquesta activitat cal rebre una assignació de grup en funció del perfil de cada
alumne, que realitza el professorat de l’escola. Per al curs 22/23, l’equip us atendrà a les
jornades InfoCasal del 5 al 9 de setembre en horari de 17:30 a 21:00. També podeu
contactar amb els seus responsables a través de les nostres oficines (93 890 01 23).
Un cop tingueu l’assignació de grup, podreu tramitat la inscripció seguint les indicacions del
vostre cas:
NOUS ALUMNES SOCIS DEL CASAL – A les oficines de la Societat i a les jornades InfoCasal
(del 5 al 9 de setembre).
ALUMNES SOCIS DEL CASAL DEL CURS ANTERIOR – Signant el full d’inscripció ràpida que us
haurà donat l’equip docent de l’escola.
PÚBLIC EN GENERAL – A les oficines de la Societat i a les jornades InfoCasal (del 5 al 9 de
setembre).
Per participar a aquesta activitat cal ser soci del CASAL?
No, però els socis i sòcies tenen un preu especial.
Dades importants en relació al funcionament de l’espai formatiu de teatre i cant
ESPECTACLE DE FINAL DE CURS DELS GRUPS DE TEATRE I ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES
En aquest apartat cal destacar que cada any l’equip docent de l’escola prepara a
l’alumnat per l’espectacle de final de curs que habitualment es representa al mes de juny.
El teatre és una activitat grupal i per aquest motiu, cal que tingueu en compte que tot el
treball del darrer trimestre es centra en la seva concepció i realització, i per tant es demana
un compromís ferm de l’alumnat per dur-lo a terme. En aquets sentit és imprescindible la
seva assistència a totes les classes. També cal tenir en compte que el públic haurà de
pagar les entrades per veure l’espectacle de final de curs, ja que amb aquests ingressos es
fa front a les despeses tècniques i de producció de l’espectacle.
Al llarg de tot el curs també es realitzen activitats relacionades amb les arts escèniques i
l’alumnat gaudeix de forma gratuïta d’alguns espectacles programats al teatre de l’entitat.
OBSERVACIONS FINALS D’INTERÈS
. Les classes són d’un mínim de 6 alumnes.
. El nivell dels alumnes queda sota el criteri del professorat.
. L’escola es reserva el dret d’anular la classe.

Per a més informació
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INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIACIÓ
CASAL SOCIETAT LA PRINCIPAL
El Casal és una entitat sociocultural sense afany de lucre que, des de Vilafranca del Penedès, però
amb vocació comarcal, treballa per promoure activitats culturals, esportives, de lleure i formatives.
Com fer-se soci/a?
La inscripció es pot formalitzar a les oficines de la societat i per internet des de la plana web
www.casal.org.
Quan costa ser soci o sòcia del Casal de Vilafranca?
L’entitat compta amb un ampli programa de quotes en funció de la vostra edat i situació familiar.
Quota d’accés: No n’hi ha
Soci/a jove: 10,50€ mensuals (joves entre 18 i 25 anys sense beneficiaris)
Soci/a individual: 12,50€ mensuals (majors de 25 anys sense beneficiaris)
Soci/a sènior: 12,50€ mensuals (majors de 65 anys i poden tenir beneficiaris/es)
Soci/a de número o familiar: 20,50€ mensuals (majors de 18 anys i poden tenir beneficiaris/es)
Soci/a de mèrit: 9,50€ mensuals* (majors de 65 anys i una antiguitat mínima de 5 anys. Poden tenir
beneficiaris/es. (*El pagament es realitza de forma trimestral)
Quotes de soci/a i la deducció a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)
Els socis i sòcies del Casal que tinguin deduccions a la seva renda, cada any recuperaran un 15%
de les seves quotes socials, produint-se una rebaixa important de la seva contribució per donar
suport als projectes de l’entitat.
Valor afegit
Des de l’entitat treballem per oferir el màxim valor afegit als nostres socis i sòcies. Per aquest motiu
tots els associats gaudeixen d’un ampli programa de serveis i avantatges al llarg de tot l’any.
Podeu consultar tots els detalls a la guia dels socis i sòcies que trobareu al web de l’entitat.
APP del Casal – El carnet del segle XXI
Tots els socis i sòcies disposeu d’una APP de l’entitat que us facilita poder-vos identificar com a socis
i sòcies del Casal i fer gestions directament amb l’entitat.
Programa CASAL 2030
L’objectiu d’aquest programa és poder arribar a l’any 2030 amb unes instal·lacions segures i
adequades per fer-hi activitats des dels infants fins la gent gran. Per això, a l’Assemblea General
del 12 de desembre de 2020 es va es va aprovar la quota ‘PROGRAMA CASAL 2030’ de millora
patrimonial de l’entitat. Aquesta quota es paga cada any al mes de març.
Loteria de Nadal 2022
Com cada any des de principis del segle XX, els socis i sòcies del Casal participen a la loteria de
Nadal. El càrrec d’aquest any serà domiciliat a principis de novembre i serà d’un import de 10€.
Si no voleu participar-hi, només cal que ho indiqueu en el moment de fer-vos socis o sòcies; ens
envieu el document que trobareu a casal.org/loteria abans del 30 d’octubre a l’adreça
casal@casal.org, o venir a fer la gestió a les oficines.
Per a més informació
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Programa d’ajuts i beques
L’entitat disposa d’un programa d’ajuts adreçats a les famílies. Per al curs 22/23 els recursos són els
següents:
-

Programa de beques “Tots hi tenim lloc”, per a famílies en risc d’exclusió.
Programa famílies monoparentals, per a socis que configuren una unitat familiar monoparental i
tenen fills menors de 18 anys fent activitats al Casal.
Programa famílies nombroses, per a socis que configuren una unitat familiar nombrosa i tenen
fills menors de 18 anys fent activitats al Casal.

Si creieu que us en podeu beneficiar, demaneu més informació a les oficines del Casal.
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