
ESCOLA D’ARTS 
ESCÈNIQUES
TÍSNER

Centre Cívic Cotxeres Borrell

Juny i juliol 2022

https://ajuntament.barcelona.cat/ca/
http://cotxeresborrell.net/


CASAL ARTÍSTIC TÍSNER ESTIU

Durant el mes de juliol, l’Escola d’arts es-
cèniques Tísner ofereix a infants i joves, de 
manera lúdica i intensiva, un conjunt de dis-
ciplines de diversos àmbits artístics. 
Amb les més petites treballem a través de jocs 
teatrals i dinàmiques de moviment per desen-
volupar la imaginació, les capacitats expressi-
ves i la sensibilització artística. 
Amb les més grans ja es desperta l’interès voca-
cional, és l’inici de la formació artística. Apareixen 
disciplines artístiques i especificitats tècniques 
com a part del desenvolupament de l’artista.

https://cotxeresborrell.net/infancia/estiu-2020/


Algunes disciplines que integren el projecte 
són: teatre, cant i dansa contemporània i espe-
cialitats com dramatúrgia, màgia, titelles...
L’Escola inclou sortides a la quinzena a teatres, 
espais de formació i activitats culturals de la ciutat.
*Activitat homologada dins de la campanya 
d’estiu de l’Ajuntament de Barcelona T’ESTIU 
MOLT 2022. Dona l’oportunitat a les famílies 
de demanar ajuts econòmics i monitors/es 
de suport a la diversitat funcional dels/les 
participants.



Del 27 de juny al 22 de juliol
Dilluns a divendres de 9 a 14 h
Inscripcions per setmana.
Preu per setmana: 81.80 €

HORARIS I PREUS

1a setmana: del 27 de juny a l’1 de juliol
2a setmana: del 4 al 8 de juliol
3a setmana: de l’11 al 15 de juliol
4a setmana: del 18 al 22 de juliol

Per facilitar el funcionament del grup i els 
diversos treballs de creació es recomana la 
inscripció per quinzenes: 1a i 2a setmana o bé 
3a i 4a setmana. Places limitades.

TORNS  



AJUTS

Sol·licitud d’ajuts econòmics:  
del 24 d’abril al 21 de maig 

Sol·licitud de monitors/es de suport a les 
Necessitats Educatives Especials a través  
del/la referent municipal de cada districte:  
del 27 d’abril al 27 maig  

INSCRIPCIONS OBERTES

A partir del 25 d’abril  
Presencialment al centre cívic

Per formalitzar la inscripció cal entregar tota la 
documentació i pagar com a mínim el 50% de 
la inscripció (setmanes senceres).

REUNIÓ INFORMATIVA FAMÍLIES

Dijous 9 de juny a les 20 h



• Còpia del DNI del/la tutor/a
• Còpia del Llibre de Família
• Còpia de la targeta sanitària de l’infant
• Còpia del quadern de vacunació (altament 

recomanable) o certificat mèdic oficial
Criteris de cancel·lació i devolució
Si per motius d’emergència sanitària, l’activitat 
s’ha de suspendre o cancel·lar, els criteris de 
devolució seran els següents:
• 100 % si l’activitat és cancel·lada per l’entitat 

organitzadora
• 50 % del període no gaudit per confinament 

del grup
• 50 % si es cancel·la la inscripció 15 dies 

abans de l’inici per part de la família.

DOCUMENTACIÓ



• Petits/es artistes A. Infants que han cursat 
P3, P4 i P5. Han de tenir els 4 anys fets.

• Petits/es artistes B.  Infants que han cursat 
1r, 2n, 3r i 4t de Primària.

• Teloners/es.  Infants que han  cursat 5è, 6è i 
1r de la ESO.

• Debutants. Joves que han cursat 2n, 3r i 4t 
d’ESO i Batxillerat.

GRUPS D’INSCRIPCIÓ

L’escola d’estiu compta amb un coordinador 
pedagògic i un equip de professores 
especialitzades en diferents disciplines de les 
arts escèniques, sobretot teatre i dansa.   

PROFESSORAT



ADREÇA

cotxeresborrell.net
Viladomat 2-8, 08015 Barcelona 
Tel. 93 324 83 50
informacio@cotxeresborrell.net
facebook.com/cccotxeresborrell
twitter.com/cccborrell

Wi-Fi ciutadà
Equipament sense barreres arquitectòniques

HORARI

De dilluns a divendres de 9 a 21 h
Dissabte de 10 a 14 h

http://cotxeresborrell.net/
https://www.google.com/maps/place/Carrer+de+Viladomat,+2,+8,+08015+Barcelona/@41.3755747,2.1607462,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a26731923cc9:0x72f97c68faeb0ad6!8m2!3d41.3755747!4d2.1629349
mailto:informacio%40cotxeresborrell.net%20?subject=Hola%21
https://www.facebook.com/cccotxeresborrell
https://twitter.com/cccborrell?lang=ca


Metro Poble Sec

Carrer Blasco de Garay
Avinguda Paral·lel
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Carrer Marqués de C. Sagrado

Metro Sant Antoni

Metro › L2 St. Antoni / L3 Poble Sec
Bus › 24, 37, 91, 120, 121, D20, V11, H14, V9 / Nit Bus › N0 i N6
Parada de Bicing › Viladomat, 2
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