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Són espais d’educació en el lleure pensats per afavorir la 

socialització, el desenvolupament de les capacitats creatives 

i l’aprenentatge en valors de les nenes i els nens que hi 

participen. S’organitzen a partir d’un centre d’interès comú 

per a totes les activitats i seguint un fil conductor en funció de 

les edats dels infants (grups de petits, mitjans i grans).

Els casals estan pensats per a nenes i nens d’entre 3 i 12 

anys (que van néixer entre els anys 2006 i 2014) en un entorn 

proper i conegut com són els centres escolars i preveuen 

sortides i excursions en l’àmbit de la ciutat per afavorir el seu 

coneixement i la descoberta de nous espais.



8 9



10 11

LLOC ACOLLIDA
(8 H-9 H)

MENJADOR
(13 H-15 H)

TARDA
(15 H-17 H)

PER A  
NENES I NENS 

NASCUDES/UTS

ESCOLA LLEDONER

C/ Rosselló, 95
2006-2014

ESCOLA SALVADOR  
LLOBET
C/ Roger de Flor, 64 

2006-2014

ESCOLA MESTRES 
MONTAÑA
C/ Esteve Terrades, s/n 
(Casal Escolta)

2006-2014

ESCOLA PONENT
C/ Rafael Casanova, 71  
(Estades musicals)

2006-2014
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Cuina creativa i divertida. En aquest taller 
100% pràctic experimentaràs combina-
cions de sabors, textures, colors... Treu el/
la xef que portes dins i sigues l’artista de 
la cuina. Viu una experiència única a través 
dels sentits.

En aquest taller aprendràs diferents estils 
que neixen de la cultura del hip-hop: 
mouràs el cos a ritme de popping (webes, 
pops, funk...), sentiràs la sensació del 
grooves i acabaràs descobrint el teu propi 
estil practicant i experimentant amb el 
freestyle. T’atreveixes a sentir el ritme al teu 
cos? Acabat el taller, es farà una exhibició 
de les coreografies apreses al llarg del curs.

Vine, aprèn, crea i comparteix l’experiència 

d’expressar-te a través del teatre. Mitjançant 

jocs d’improvisació, explorant el llenguatge 

del cos i posant en escena la paraula a 

través de la nostra veu. Actua, fes-te sentir 

dalt de l’escenari.

La capoeira és una art marcial 
brasilera que engloba dansa, música i 
acrobàcies. No sents curiositat? Vine i 
prova-ho! Aprendràs a coordinar el teu 
cos i a fer exercici físic. 

*Cal portar roba còmoda.

Aquest taller serà un laboratori de ritmes 
de percussió. Aprendràs diferents ritmes 
com la samba, el funk o el reggae amb 
instruments de batucada i percussió, i 
inventaràs coreografies i temes propis per 
acabar fent un espectacle a l’aire lliure.

GRA. Equipament juvenil

GRA. Equipament juvenil

Teatre Auditori de Granollers

Roca Umbert. Sala Nau B1Roca Umbert. La Troca

Sala Oberta

Sala Llançadora

C a p o e i r a .  
Arts marcials brasileres
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Roca Umbert. La Troca

Sala Tallers

GRA. Equipament juvenil

Centre Cívic Jaume Oller

Roca Umbert. La Troca

Sala de la Faixa

GRA. Equipament juvenil
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› CENTRE CÍVIC NORD › CENTRE CÍVIC DE PALOU

De dilluns a dijous, de 16 h a 21 h 

Divendres de 17 h a 21 h

De dilluns a dijous, de 16 h a 21 h  

Divendres de 17 h a 21 h

› CENTRE CÍVIC JAUME OLLER › CENTRE CÍVIC CAN GILI 

De dilluns a dijous, de 16 h a 21 h 

Divendres de 17 h a 21 h

De dilluns a dijous, de 16 h a 21 h 

Divendres  de 17 h a 21 h

› CENTRE CÍVIC CAN BASSA › GRA, EQUIPAMENT JUVENIL 

De dilluns a dijous, de 16 h a 21 h 

Divendres de 17 h a 21 h

De dilluns de 16.30 h a 20.30 h  

De dimarts a divendres, de 10 h a 14 h 

i de 16.30 h a 20.30 h
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