
Estiu de cine
Casal d’Estiu 2019

7 setmanes de ciència, tecnologia, i diversió al centre kepler! 

Les grans aventures cinematogràfiques de tots els temps traspassen la gran

pantalla i aterren al Centre Kepler!  Vine a viure un estiu de cine!
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 Estiu de cine  casal d’estiu 2019–

Setmana 1 25 Juny  28 Juny( – ): por i terror
Somnis ·  Coco ·  Criatures nocturnes ·  Monsters, Inc. ·  Per què sentim por? ·
Gremlins · Zombis i fantasmes · Super8  

Setmana 2 1 Juliol  5 Juliol( – ): ciència-ficció
Viatges en el temps · Wall-E · Escalfament global · Star Wars · Espases làser ·
Back to the future · Comunicacions alienígenes · E.T. 

Setmana 3 8 Juliol  12 Juliol( – ): fantàstic
Màgia  ·  Harry  Potter  ·  Superpoders  ·  Charlie  i  la  fàbrica  de  xocolata  ·
Teletransportació · Matilda · Levitació · Mary Poppins
 

Setmana 4 15 Juliol  19 Juliol( – ): aventures
Genètica  ·  Jurassic  Park  ·  Móns  paral·lels  ·  Jumanji  ·  Animals  en  perill
d’extinció · Alícia al país de les meravelles · Jocs de taula · Buscant a Dory

Setmana 5 22 Juliol  26 Juliol( – ): històric
Arqueologia · Astèrix i Obèlix · Glaciació · Ice Age · Dinosaures · En busca del
valle encantado · Civilitzacions antigues · Indiana Jones

Setmana 6 29 juliol  2 Agost( – )   : comèdia
Invents  bojos  ·  Inside  Out  ·  Emocions  ·  Home  Alone  ·  Animals  i  estacions  ·
Cariño, he encogido a los niños · Electromagnetisme · Groundhog day

Setmana 7 2 Setembre  6 Setembre( – ): metacinema
Inicis  del  cinema  ·  La  invención  de  Hugo  ·  Llums,  càmera,  acció!  ·  Moonrise
Kingdom · Stop motion · Roger Rabbit · Audiovisuals · Son of Rambow
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detalls del casal
Edat: De 5 a 14 anys (als tallers específics es faran diversos grups segons edat i nivell)

Places: 18 places/setmana

Horari: De dilluns a divendres, de 9:00 a 13:00 (acollida 8:00-9:00 i 13:00-14:00*)
* Cal notificar-ho amb antelació (indicant-ho al Full d’Inscripció).  

Import: 150€ / setmana ( 130€ Setmana 1)
(10% de descompte (135€  -  117€ Setmana 1)  si  heu fet extraescolars al Centre Kepler
durant el curs 2018-19 o si s'inscriu més d'un germà a la mateixa setmana de Casal)

Inscripció: info@centrekepler.com / 93 205 08 76 
Per fer la inscripció, caldrà enviar completat el Full d’Inscripció del Casal d’Estiu 2019.
La plaça  queda  reservada  en  el  moment  del  pagament,  que  podeu  realitzar  en  les
següents modalitats:
·  Transferència  bancària:  Nº  de  compte  ES36  3140-0001-90-0011130900,  indicant  el
concepte «Casal d’Estiu + nom del/s participant/s + setmana/es d’inscripció».
· Rebut domiciliat: indicant el nº de compte i DNI del titular al Full d’Inscripció
· En efectiu al Centre Kepler

activitats
La programació i horari orientatiu de les activitats de cada setmana és:

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

8:00-9:00 Horari d'acollida

9:00-10:30 TALLERS ESPECÍFICS 
(en grups reduïts)

SORTIDA

TALLERS ESPECÍFICS 
(en grups reduïts)

10:30-11:00 PATI PATI

11:00-13:00 TALLERS EN GRAN GRUP TALLERS EN GRAN GRUP

13:00-14:00 Horari d'acollida
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Totes  les  setmanes  inclouran  tallers  de  Robòtica  i  Creació  de  Videojocs,  que
estaran relacionades amb la temàtica corresponent a cada setmana i adaptades a
l'edat i nivell.
Els continguts específics de cada dia de Casal no es detallen prèviament per tal de
permetre  la  màxima  flexibilitat  per  adaptar  les  temàtiques  i  activitats  a  les
característiques  i  interessos  de  cada  grup  de  participants...  i  per  mantenir  el
factor sorpresa! 

sortides
Un dia de cada setmana (generalment els dimecres) hi haurà sortida de tot el matí
fora del Centre Kepler per descobrir les instal·lacions i  museus més divertits i
curiosos de Barcelona! 

Es farà visita lliure i un taller o activitat organitzada pel museu. Els trajectes es
faran  en  transport  públic  i  tant  l'import  del  viatge  com  el  de  les  entrades  i
activitats dels museus corren a càrrec del Centre Kepler. Tot i això, si algun dels
participants disposa de T-12 agrairem si la pot portar el dia de la sortida. Els dies
de la sortida es demanarà màxima puntualitat, ja que haurem de sortir a les 9:00
per arribar a temps als tallers i activitats que tenim concertats. És possible que
l'horari de tornada sigui una mica més tard que l'habitual (sempre com a màxim a
les 14h), depenent del transport i del trànsit.

material
Els participants del Casal no han de dur cap material específic a les activitats. Sí
que serà necessari  dur cada dia,  i  especialment el  dia de la sortida, esmorzar,
gorra i crema solar. 

S'entregarà  una  samarreta del  Casal  el  dia  de  la  sortida,  que  els  participants
hauran de dur a la sortida setmanal.
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