
LES PROPOSTES D’EXPERIÈNCIES SETMANALS 
CASAL DHIDES ‘13
EXPERIÈNCIES DE MOVIMENT: cada dia de 9 a 10’30h
Jocs col·laboratius, jocs d’arreu del món, danses i cançons, esports d’equip i ginkannes. També farem sortides a la platja i/o 
piscina i a parcs i espais a l’aire lliure.

EXPERIÈNCIES DIVERSES: d’11’30 a 13h i de 15 a 16’30h. Cada setmana
Convertim el casal en un espai diferent on viure noves experiències!

EXPERIÈNCIES CORPORALS: del 25 al 28 de juny i del 5 al 9 d’agost
És un casal o un CIRC? acrobàcies, equilibris, malabras, clown...

EXPERIÈNCIES ARTÍSTIQUES: de l’1 al 5 de juliol i del 12 al 16 d’agost
És un casal o una SALA D’ART? pintura, graffittis, escultura amb materials reciclats...

EXPERIÈNCIES CIENTÍFIQUES: del 8 al 12 de juliol i del 19 al 22 d’agost
És un casal o un LABORATORI CIENTÍFIC? la ciència és divertida i manipulativa, farem experiments, construirem un volcà i molt 
més!

EXPERIÈNCIES VISUALS: del 15 al 19 de juliol i del 26 al 30 d’agost
És un casal o un ESTUDI FOTOGRÀFIC? construirem una càmera fosca, farem fotografies estenopeiques, les revelarem i mun-
tarem una exposició amb les imatges de les coses que ens semblen més agradables d’aquest món.

EXPERIÈNCIES AUDITIVES: del 22 al 26 de juliol i del 2 al 6 de setembre
És un casal o un ESTUDI DE GRAVACIÓ? cantarem i ballarem al so de diversos ritmes i construirem una caixa famenca (o una 
caixeta pels més petits) que tunejarem i personalitzarem, i finalment aprendrem a fer música amb ella.

EXPERIÈNCIES AUDIOVISUALS: del 29 de juliol al 2 d’agost
És un casal o una REDACCIÓ PERIODÍSTICA? Anirem a la cerca de la noticia, preguntarem, investigarem, gravarem i muntarem 
un documental sobre el món en que ens agradaria viure.

      Totes les activitats s’adaptaran als diversos grups d’edats

HORARIS I PREUS
     HORARI PREU / SETMANA

     per saber el preu final per setmana cal sumar les diferents franges horàries de les que fareu ús.

Plaça dels àngels, núm 2-43003 Tarragona (al costat de la plaça del Rei) 
associaciodhides@gmail.com | 685151013 | facebook.com/associaciodhides | twitter.com/adhides
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De 7:45 a 9h 8 €

De 9 a 13h 25 €

De 13 a 15h  (portant dinar de casa) 20€

De 13 a 15h  (demanant càtering) 40 €

De 15 a 16:30h 15 €

www.associaciodhides.com


