INFORMACIÓ GENERAL 2021-22
A l’Escola de Teatre Sensedrama del Casino viuràs la màgia de crear una
proposta escènica treballant en equip. Experimentaràs el plaer de donar vida a
diferents personatges, i rebràs les eines tècniques del món de la interpretació.
Com ho farem? Els tallers de teatre es divideixen segons els diferents cicles
educatius i experiència artística de l’alumne, i es basen en un projecte pedagògic
específic. També tenim formació tècnica per a adults.
Quan fem teatre…









Ens formem en valors.
Millorem les habilitats socials, l'autonomia personal i l'autoexigència.
Eduquem la sensibilitat artística i emocional.
Despertem la curiositat, la imaginació i la creativitat.
Treballem en equip, aprenem a tenir responsabilitats.
Estimulem la concentració, la memòria i l'atenció.
Afavorim l'espontaneïtat i ens treiem de sobre la vergonya.

Treballarem, entre altres coses...





L'expressió corporal.
L'expressió oral.
El joc dramàtic.

Ara, a més del curs regular dels grups plantejats, oferim:






Formació professional d’actors/actrius.
Preparació de càstings.
Coaching d’actors/actrius.
Assessorament d’agències/productores.

I qui som? L’equip directiu i docent de l’Escola de Teatre Sensedrama del Casino
som actors llicenciats en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre i professionalment
en actiu.
Per a més informació sobre tot plegat, et convidem a entrar al nostre web:
sensedrama.com.
A continuació, detallem grups, horaris i quotes que plantegem de cara al curs 202122. Els noms dels grups que estan entre cometes són purament artístics, i no fan
referència a la llengua vehicular, la temàtica o altres aspectes de cadascun.
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GRUPS

EDATS / CURSOS

NIVELLS

HORARIS

QUOTES MENSUALS

GRUP 1
«Bruixes»

6-7 anys
(1r – 2n Prim.)

Iniciació / Intermedi

DIJOUS, 17:00 –
18:00

30,00 €

GRUP 2
«Dumbos»

8-10 anys
(3r - 5è Prim.)

Iniciació / Intermedi

DIJOUS, 18:00 –
19:30

36,00 €

GRUP 3
«Màgics»

6-9 anys
(1r - 4t Prim.)

Iniciació

DIMARTS, 17:00 –
18:30

36,00 €

GRUP 4
«Stranger Things»

11-13 anys
(6è Prim. - 2n ESO)

Intermedi / Avançat

DIJOUS, 17:00 –
18:30

36,00 €

GRUP 5
«La Tribu Ninja»

10-12 anys
(5è Prim. - 1r ESO)

Intermedi / Avançat

DIJOUS, 18:30 –
20:00

36,00 €

GRUP 6
«Drama Queen»

14-15 anys
(3r - 4t ESO)

Intermedi / Avançat

DIMARTS, 17:00 –
18:30

36,00 €

GRUP 7
«Hollywood’s»

12-14 anys
(1r - 3r ESO)

Iniciació / Intermedi

DIMARTS, 18:30 –
20:00

36,00 €

GRUP 8
«Dramàtics»

15-17 anys
(4t ESO - 2n Batx.)

Intermedi / Avançat

DIMARTS, 18:30 –
20:00

36,00 €

GRUP 9
Adults

A partir de 18 anys

DIMARTS, 20:15 –
21:45

36,00 €

Cal tenir en compte els següents punts:











Com inscriure’s? Presencialment, o bé via telèfon, mail o web. Més
informació, a sensedrama.com/lescoladeteatresensedramadelcasino.
Descomptes:
◦ Inscripció durant el juny o juliol del 2021: 15% de descompte en la 1a
quota (1/2 setembre i octubre 21).
◦ Pagament trimestral: 5% de descompte per rebut (oct-des, gen-mar, abrjun).
◦ 2 membres d'una mateixa família: 5% per a cadascun.
◦ 3 membres d'una mateixa família: 10% per a cadascun.
Matrícula i quota de material: S’abonaran en efectiu o via transferència
bancària al núm. de compte ES44 3140 0001 9200 1490 2600, en formalitzar
la inscripció. La quota de material és de 10,00 €, i la matrícula pot ser de
diferent tipus:
◦ Socis: Gratuïta.
◦ No socis:
▪ Antics alumnes: 20,00 €.
▪ Nous alumnes: 25,00 €.
r
1 rebut (octubre): Inclourà la 1/2 quota del setembre i la quota d’octubre.
Aclariment sobre rebuts: Si la data de la 1ª classe és dins de la 1ª quinzena
del mes, es cobrarà la quota sencera. I si és dins de la 2ª quinzena, se'n
cobrarà el 50%.
Classe de prova: Excepcionalment, es pot fer una classe de prova, abans
d’inscriure’s a l’activitat. El seu cost és de 5,00 €, els quals s’abonaran en
efectiu just abans de la prova i es descomptaran si es formalitza la inscripció.
Inici i final del curs:
◦ Inici: Dimarts 21 de setembre del 2021.
◦ Final: Dimarts 21 de juny del 2022.
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Calendari: L'Escola de Teatre Sensedrama del Casino es regirà bàsicament
pel calendari escolar de St. Andreu de la Barca. Via WhattsApp, s'aniran
comunicant dies festius, dates de mostres i assajos extres, etc.
Núm. d’alumnes per grup: El mínim és de 5-6, i el màxim, de 10-11.
Grups i horaris oberts: Una vegada acabat el període inicial d'inscripcions,
s'acabaran de fixar grups segons edats i nivells, i horaris oberts. En cas
d'inscriure's a l'activitat una vegada iniciat el curs, consultar grups i
horaris oberts via telèfon: 639 21 67 15 (Sílvia).

I tot seguit, detallem la nostra normativa de funcionament:













En cas de baixa, cal avisar com a màxim el dia 15 del mes anterior a la data
de cobrament de la següent quota.
El teatre és un treball d'equip, així doncs, és molt important l'assistència. I
a les mostres i assajos generals que es realitzen durant el curs, aquesta és
imprescindible.
Pel bon funcionament de l'activitat i no perjudicar els companys de cap grup,
preguem assumir el compromís d’acabar el treball iniciat amb el grup,
durant les classes i els assajos, i fins a les mostres del curs.
Preguem puntualitat. En cas de no poder assistir a l'activitat un dia
determinat, cal comunicar-ho abans.
Cal portar roba còmoda.
La llengua vehicular de l'Escola de Teatre Sensedrama del Casino és la
llengua catalana. Bona part del treball que es realitza a l'activitat està
enfocat a reforçar la dicció i expressió oral en aquesta llengua. No obstant,
existeix la possibilitat de treballar alguna obra de teatre, taller, etc., en
castellà, amb qualsevol grup, segons quin sigui el programa del curs.
Pel que fa a la comunicació sobre els temes importants del curs, es
realitzarà majoritàriament via WhattsApp. Només en comptades ocasions,
es realitzarà via mail i/o amb alguna circular impresa.
L’equip directiu i docent de l’escola de teatre seguim els protocols
d’higiene i seguretat vigents a causa de la crisi sanitària del Covid-19. Així
mateix, vetllem perquè l’alumnat també els segueixi.
En cas de suspensió de l’activitat presencialment per causa de força major,
valorarem si continuar realitzant-la virtualment, amb un descompte en la
quota.
L'Escola de Teatre Sensedrama del Casino es reserva el dret de donar de
baixa un/a alumne/a en els casos següents:
◦ Quan porti un alt número de faltes d'assistència.
◦ Quan mostri un comportament inadequat de manera molt continuada, el
qual entorpeixi clarament el bon funcionament de l'activitat del grup.
◦ En cas d'impagament de quota.

No t'ho pensis més! Vine, aprèn i gaudeix tot fent teatre, a l'Escola de Teatre
Sensedrama del Casino!
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