
CURS D'ESTIU 2022



QUI SOM
Som una associació sense ànim de lucre que organitza i promociona activitats culturals i

artístiques que permeten als infants i als joves connectar amb la bellesa de l’art,
expressar-se i gaudir-ne.

SCENNIC contribueix a donar als

infants i joves eines per descobrir i
desenvolupar els seus talents

artístics; però també i sobretot vol

tenir cura de la seva intel·ligència
emocional posant l’èmfasi en la

qualitat humana que ennobleix
totes les modalitats artístiques.

Els “Scennics” potencien el talent artístic i la
creativitat, desenvolupen les habilitats
socials i enriqueixen la seva visibilitat

mediàtica; però alhora se’ls proporciona un

bagatge formatiu sòlid i necessari per a què

puguin abordar les arts escèniques com a

amateurs o com a futurs professionals de la

cultura.



CURSOS



INFO GENERAL
CURS 12 a 15 anys 

ON:
La Salle Bonanova

 
Pg. de la Bonanova, 8, 08022

Barcelona
 

QUAN:
De l'1 al 22 de juliol

 
HORARI:

De dilluns a dijous de 9:00 a 18:00
Divendres de 9:00 a 13:45

 
PREU:

Curs complet: 450€*
Alumnes Salle Bonanova:425€ 

 
*Sols s'ofereix l'opció de fer el curs sencer.

 

ON:
La Salle Bonanova

 
Pg. de la Bonanova, 8, 08022

Barcelona
 

QUAN:
De l'1 al 22 de juliol

 
HORARI:

De dilluns a divendres de 9:00 a 13:45
 
 

PREU:
Preu per setmana:  90€ 

 
*Sols els alumnes que participin a les tres setmanes de campus

participaran a l'espectacle final. 
 

CURS 16 a 23 anys



CURSOS ESPECÍFICS*

*Aquests tallers específics són al marge del curs intensiu.  Aquells alumnes que estiguin interessats en fer el curs d’estiu i també en un
d’aquests tallers específics que contacti amb nosaltres (scennic.arts@gmail.com) i estudiarem  les condicions i possibilitats.

TALLER DE GUIÓ (12 hores) 
 Dates: del 4 a 7 de juliol, 

Horari: de 9 a 12h
Preu: 120€ 

TALLER DE COMPOSICIÓ MUSICAL (12 hores) 
 Dates: del 11 a 15 de juliol, 

Horari: de 9 a 12h
Preu: 120€ 

TALLER D'ESCENOGRAFIA (12 hores) 
 Dates: del 11 a 15 de juliol, 

Horari: de 15 a 18h
Preu: 120€ 

Tallers específics de composició, guió i escenografia, on es crearà l’espectacle de final de curs i també
el musical de Tallers 22/23

mailto:scennic.arts@gmail.com


CURSOS ESPECÍFICS

TALLER DE GUIÓ 
(12 hores) 

 
 Com es crea un guió teatral? Com
es construeixen els personatges?

Quins elements narratius i dramàtics
cal tenir en compte? Com s’escriu

una cançó per a un musical?
 

En aquest taller resoldrem aquestes
qüestions de forma pràctica,

elaborant un guió propi amb tots els
elements necessaris per dur-lo a

escena.
Orientat a persones amb interès

per la dramatúrgia i en la direcció
escènica. 

TALLER DE COMPOSICIÓ
MUSICAL (12 hores) 

 
 Elements essencials de la
composició musical per a

espectacles; la producció musical; el
llenguatge musical com a element

narratiu i expressiu; aspectes tècnics
a tenir en compte en espectacles en

directe.
 

El taller de composició està obert
a músics que vulguin explotar el

seu talent creatiu a través del
teatre musical i la música de

cinema.

TALLER D'ESCENOGRAFIA 
(12 hores) 

 
 Creació en un espai escènic de

l’escenografia completa d’una obra
de teatre, de teatre musical o

espectacle en directe. 
 

Elements referencials de tota
producció: disseny de llums, espai,

funcionalitat; creativitat amb els
elements escènics; el llenguatge dels
colors i els moviments: la narrativa i
l’estètica de l’escenografia; atrezzo,

utillatge i vestuari; maquillatge i
perruqueria.

INFORMACIÓ CURSOS



PRIMER
És una formació inicial en les disciplines de cant i veu, d’interpretació i de dansa i moviment.
Es complementa amb WORKSHOP (activitats de grup amb alumnes de 1r, 2n i 3r curs) i sessions

formatives puntuals.

Body conditioning

Jazz (I)

Ballet clàssic (I)

DANSA I MOVIMENT
Joc teatral

Expressió corporal

Introducció a la interpretació

INTERPRETACIÓ WORKSHOP: 
Sessions grupals cada tarda

Tècnica vocal i dicció (I)

Cant coral (I)

CANT I VEU
Doblatge

Textos teatrals i musicals

TALLERS
El talent artístic al servei de la societat.

Gestió emocional en el món de les arts.

SESSIONS DE FORMACIÓ

COACH PERSONAL
Tots els nois i noies reben coaching individual en gestió de les emocions i desenvolupament personal

 

CURSOS



SEGON
Es desenvolupa les disciplines adquirides el 1r curs i, a més, tècniques específiques en cada
matèria. Es complementa amb WORKSHOP (activitats de grup amb alumnes de 1r, 2n i 3r curs),

sessions formatives puntuals i sessions individuals.

Acrobàcies

Pas a dos

Dansa (Jazz/Ballet)

DANSA I MOVIMENT
Creació de personatges i escenes

Personatge còmic

Tècnica i emocions

INTERPRETACIÓ WORKSHOP: 
Sessions grupals cada tarda

Tècnica vocal i dicció (II)

Cant coral (II)

CANT I VEU
El talent artístic al servei de la societat.

Gestió emocional en el món de les arts.

SESSIONS DE FORMACIÓ

COACH PERSONAL
Tots els nois i noies reben coaching individual en gestió de les emocions i desenvolupament personal

 

CURSOS



TERCER
Es dona continuïtat a les disciplines de cant, dansa i interpretació treballades a 1r i 2n però

incorporant-hi una dimensió més: la pròpia creativitat.
El professorat facilita als alumnes eines perquè creïn i desenvolupin personatges i escenes,

analitzin els motors del fet teatral i explorin la potencialitat del llenguatge escènic.

Dansa i cos: emoció i expressió.

Ritme.

Coreografies musicals

DANSA I MOVIMENT

UN MÒDUL DIARI DE CREACIÓ:
cada dia els alumnes disposen d’un mòdul de creació

personal de creació personal ja que han de crear una

escena per poder-la representar al final del curs davant del

públic.

WORKSHOP: 
Sessions grupals cada tarda

Cant coral i tècnica vocal

CANT I VEU

Construcció de personatges i

escenes

Interpretació any 3

INTERPRETACIÓ

COACH PERSONAL
Tots els nois i noies reben coaching individual en gestió de les emocions i desenvolupament personal

 

DRAMATÚRGIA: nocions bàsiques

Escenografia: com jugar amb diferents

elements i colors en escena

Gestió emocional en el món de les arts.

SESSIONS DE FORMACIÓ

CURSOS



NORMATIVA

És molt important començar el dia a l’hora
prevista. 
Heu d’estar a les 8:55h a l’aula d’escalfament
per començar la sessió.

Prohibit entrar amb sabates de carrer.

 

Es recomana fer servir calçat
específic per a l’assignatura. Calçat de

dansa o similar

Per més informació contacteu amb

l'organització. 

Heu d’arribar puntuals a l’aula per començar cada
classe.
 Les portes es tancaran, excepte per motius
justificats, 5 minuts després de començar la sessió.

Els mòbils no es poden utilitzar durant les

classes

Per a qualsevol problema, dubte, suggeriment, neguit o inquietud, parleu amb l’equip de direcció o els professors.



RECOMANACIONS
Porteu roba còmoda. 
Es recomana samarreta i pantalons de xandall
o bermudes esportives 
(Prohibits els texans, camisa, polos, sabates de
vestir). 

Per higiene personal, porteu roba de recanvi
per canviar-vos després de les classes de
dansa (també es recomana desodorant,
tovalloletes...)

Per a qualsevol problema, dubte, suggeriment, neguit o inquietud, parleu amb l’equip de direcció o els professors.

Porteu aigua per hidratar-vos 
durant les sessions.

Porteu llibreta i bolígraf



FAQ'S

M’agrada cantar però odio el ball. Què faig?

 No pateixis: a Scennic aprendràs les tres

disciplines (cant, dansa i interpretació) amb

professionals, però ajustant-se al teu nivell. De

totes maneres apostem que descobriràs talents

que no sabies que tenies…

Quin objectiu té el curs d'estiu?

 Que t’ho passis molt bé amb gent com tu, a qui agrada

cantar, ballar i fer teatre… sense més o amb molt més

(tant és!); aprendràs tècniques, faràs amics, viuràs

l’experiència de preparar un espectacle per oferir-lo al

públic al final del curs… i (t’ho advertim!) passaràs a ser

part de la família d’Scennics forever.

He vist imatges d'altres anys i el nivell és molt alt...

 El nivell és divers: tothom s’ha de sentir còmode fent

Scennic! No et facis enrere, no et comparis! Si a tu et ve

de gust cantar, si t’agrada ballar, si t’ho passes bé dalt de

l’escenari , vine!

Només puc venir dues setmanes...
 
 “Només”? Tens molta sort de poder gaudir dues

setmanes de les sessions de cant, dansa i

interpretació, amb modalitats diverses; fer amics,

riure molt i aprendre un munt. També et direm -

perquè ens passa sovint- que alguns que s’apunten

“per provar” acaben fent les quatre setmanes!



FAQ'S

L’horari és de 9 a 18h. Molt intens, no?

 És intens perquè hi ha sessions tècniques als

matins i workshop de creació cada tarda; però els

Scennics no en tenen mai prou: tantes hores de

convivència creen un molt bon clima entre tots.

Es dina a les instal·lacions?
Sí. Hi ha servei de menjador a l'escola, o bé pots

portar el teu propi dinar. 

Cal algun tipus de roba o calçat específics?

 Roba còmoda per fer esport; si tens sabatilles de dansa,

millor, però no és obligatori. A més et donarem samarretes

d’Scennic i alguns regals més.

Diu que hem de portar boli i paper? Més col·le no! 

No! No és més col·le; però sovint va bé prendre nota de les

indicacions de les coreografies, dels canvis en els textos,

de les acotacions de les cançons… 

Els nostres profes us ensenyaran moltíssims secrets i

estratègies per desenvolupar-vos artísticament…

No voldràs deixar-ne escapar cap!



FAQ'S

I amb tant d’exercici físic, necessito algun
complement energètic?

La millor energia, la nostra alegria. A banda d’això

sempre és bo portar mooooooolta aigua i, per què

no, uns fruits secs o similars per picar. 

Si teniu algun dubte que no estigui en aquesta
llista, contacteu amb l'organització 

 

Jo potser no em veig amb cor de fer algunes coses…
  El nostre lema què diu? “1 artista en cada persona, 1

persona en cada artista”. Això vol dir que per a nosaltres el

més important ets tu: que estiguis a gust, que et sentis bé,

que creixis amb nosaltres i gaudeixis la bellesa de les arts

escèniques. Qualsevol “problema” el parlem, d’acord? Ens

encanta mimar-vos. 

I també ensenyar-vos que podeu arribar molt lluny!!

Sara Garcia

scennic.arts@gmail.com

Directora

mailto:scennic.arts@gmail.com


NO HO DUBTEU I APUNTEU-VOS!!


