
Una experiència educativa, musical i artística on es 
combinarà l’aprenentatge i la interpretació de les 
cançons i coreogra�es amb la creació dels decorats, 
el vestuari i el maquillatge. El divendres 15 a la tarda 
es farà una representació oberta a les famílies. 

PER A INFANTS I JOVES DE 8 A 16 ANYS
AMB LA COL·LABORACIÓ DE RESSÒ

ALELLA VIU LA MÚSICA
HÈRCULES

D’ESTIUMUSICAL 



QUÈ ÉS EL MUSICAL D’ESTIU?

Dins el projecte Alella viu la música, l’ajuntament i el Centre 
d’Estudis Musicals Ressò, promouen l’activitat intensiva Musical 
d’estiu, per a infants i joves de 8 a 16 anys que tinguin ganes de 
ballar i interpretar un musical. L’activitat es planteja com una 
experiència educativa, musical i artística  amb diferents objectius 
pedagògics:

desenvolupar el treball motriu com la coordinació i el control 
corporal
treballar la musicalitat i el ritme
afavorir el treball de pensament, la capacitat de concentració, 
la memòria, la imaginació i la creativitat
treballar des d’un aprenentatge col·laboratiu amb disciplina i 
responsabilitat a través del repte que suposa pujar dalt d’un 
escenari

Els matins estaran dividits en dos blocs on es realitzaran activitats 
com cantar, ballar i interpretar al llarg de la primera part del matí, 
i la realització de l’escenogra�a, els decorats, el vestuari i el 
maquillatge la segona part, deixant tres quarts d’hora de descans 
i esmorzar. Al �nal de la quinzena es farà una representació �nal 
davant del públic.

HÈRCULES
del 4 al 15 de juliol de 2016, de 9 a 14 h

representació �nal divendres 15 de juliol a la tarda

Lloc de l’activitat: gimnàs de l’Escola Fabra
Horari: de 9 a 14h

Edat: de 8 a 16 anys
Preu: 150€ (10 dies d’activitat)

Reunió informativa: 5 de maig, a les 18h, a Ressò
Direcció musical: Carlos Gramaje (GT Musical)

Places: 15 mínim i 20 màxim
Inscripcions: a partir del 10 de maig, de dilluns a divendres,  

17 a 19 h, a Ressò. Per rigorós ordre d’arribada.

Centre d’Estudis Musicals Ressò 
C. Ribas, 4 - 93 540 11 09 - resso@resso.info

Regidoria d’Educació 
93 555 23 39 ext.104 - educacio@alella.cat


