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LA CLOSCA
El cap, el carbassot, el cervell, la clepsa, la ment, la testa, la casa, el cau, el foc, el jaç, el joc, la llar, 
el recer, el refugi, el rusc, LA CLOSCA.

La Closca és un aixopluc, un recer per tota aquella gent que estima el teatre i les arts escèniques. 
També vol ser una llar acollidora amb la porta oberta perquè la gent entri a descobrir aquest bonic 
món que ens apassiona. Volem fer-lo atractiu, potenciar-lo i apropar-lo a la nostra comarca.

Per aquest motiu, fa set anys que dos actors berguedans, l’Ariadna Fígols i l’Ivan Otaola vam crear 
LA CLOSCA, amb l’objectiu de promoure i difondre el teatre i la cultura al Berguedà. La millor manera 
de promoure, difondre i arribar a la gent és creant una base, per això vam començar amb la primera 
pedra: La Closca Teatre. Una escola teatral oberta a tothom per així generar inquietuds artístiques, 
despertar interès i poder ensenyar la nostra humil manera d’entendre el teatre.

LA CLOSCA TEATRE
La Closca va néixer amb la intenció de donar resposta a totes aquelles persones, petites i grans, que 
tinguessin ganes d’interaccionar amb els altres, de relacionar-se, de compartir, de treballar, d’ex-
pressar-se, de jugar i en definitiva, de fer teatre.

A La Closca pretenem treballar i fomentar els coneixements dramàtics. Ensenyant teatre volem des-
envolupar les capacitats de comunicació i expressió a alumnes de totes les edats. Ens dirigim a totes 
aquelles persones que tinguin ganes d’aprendre a fer teatre i vulguin desenvolupar aspectes inhe-
rents en uns estudis artístics: coneixement d'un mateix, seguretat personal, capacitat d'observació, 
expressivitat, domini del cos i de la veu, treball en equip, responsabilitat, etc. així com potenciar les 
sensibilitats artístiques també útils per a altres disciplines.

Portem set anys d’experiència donant classes a alumnes de totes les edats i durant aquest temps 
han aparegut noves branques que ens serveixen per complementar les activitats que fem a l’escola 
i per potenciar i difondre les arts escèniques a la nostra comarca. Una d’aquestes branques és el 
casal d’estiu d’arts escèniques. 
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CASAL D’ESTIU
D’ARTS ESCÈNIQUES
Des de fa ja uns anys que els estius els passem a l’escola d’Olvan amb un Casal d’Estiu d’Arts Escè-
niques. En aquest casal petits i joves combinen l’aprenentatge interpretatiu amb activitats de lleure. 
Cada setmana està ambientada amb una disciplina diferent de les arts escèniques.

Aquest casal ens permet desenvolupar altres disciplines artístiques que durant l’any a les classes no 
toquem, d’aquesta manera els nostres alumnes tenen un ventall més ampli de coneixements escè-
nics i altres persones tenen l’oportunitat de descobrir aquest món. Cada setmana de casal expli-
quem la disciplina artística que ens fa de fil conductor per a les classes diàries i per totes les activi-
tats de lleure que realitzem (jocs de pistes, excursions…).

Amb els anys que portem d’experiència realitzant aquest casal veiem que és molt interessant realit-
zar activitats o tallers on el nen o nena adquireixi uns valors i uns coneixements propis de les arts 
escèniques. Mitjançant el joc dramàtic, la màscara, exercicis d’escolta d’un mateix i de grup, con-
duïm a l’alumne a una llibertat creativa pròpia. Pretenem que l'alumne desenvolupi la seva llibertat 
personal dins d'una aventura col·lectiva, tots som iguals, importants i necessaris. Al mateix temps, 
intentem potenciar les habilitats i les característiques que els fan únics i diferents, d'aquesta manera 
pretenem treure'n el màxim rendiment i expressivitat, eixamplant el seu imaginari artístic i creatiu per 
formar un grup de persones més lliures i segures de sí mateixes.

TEMÀTIQUES SETMANALS
Cada setmana hi haurà una temàtica relacionada amb les arts escèniques, per tal de focalitzar els 
conceptes i les activitats. Hem mantingut algunes temàtiques d’altres anys anteriors degut a l’interès 
per part dels nens a l’hora de fer la valoració al final del casal.

Així doncs, les setmanes quedarien així:

Setmana 1 (del 25 al 28 de juny). Teatre visual a partir dels contes (Titelles i objectes). Els alumnes 
han de desenvolupar el seu propi espectacle construint els seus titelles i creant les seves ombres 
agafant els contes com a punt de partida. Ho mostraran als pares l’últim dia de la setmana.

Setmana 2 (de l’1 al 5 de juliol). Teatre de màscara (La màscara expressiva). Cada alumne ha de 
construir la seva pròpia màscara expressiva per utilitzar-la a l’obra que hauran de mostrar.

Setmana 3 (del 8 al 12 de juliol). El cine (Realització d’un curtmetratge). Cada grup d’alumnes ha de 
crear l’equip que conforma el rodatge d’una pel·lícula (directors, maquilladors, escenògrafs, actors i 
actrius...) i amb una càmera rodar en els diferents indrets del poble d’Olvan.

Setmana 4 (del 15 al 19 de juliol). Teatre musical. Han de crear el seu propi musical i crear les seves 
pròpies cançons.

Setmana 5 (del 22 al 26 de juliol). Teatre de creació. A partir de les activitats de lleure i de les proves 
lúdiques que realitzarem cada dia aconseguiran materials i premisses que hauran d’utilitzar per crear 
el seu propi espectacle.

HORARIS I ESTRUCTURA
Del 25 de juny al 26 de juliol, de dilluns a divendres, de les 8.30h a les 13.30h. Les activitats 
començaran a les 9h i finalitzaran a les 13h. També hi ha mitja hora d’acollida abans i després del 
Casal.

Els nens i nenes es podran apuntar per setmanes, per tant, no és obligatori assistir al Casal tot el 
mes.

8.30h-9.00h: Acollida. Oferim mitja hora d’acollida per a totes aquelles persones que necessitin 
deixar abans el seu fill/a.

9.00h-10.00h: Inici de les activitats amb un escalfament a partir de l’expressió corporal, del joc 
dramàtic, de confiança, d’escolta individual i de grup, etc.

10.00h-10.30h: Esmorzar.

10.30h-12.00h: Activitat de lleure (joc de pistes, jocs de taula, jocs d’aigua, excursions, manuali-
tats…) ambientat en la temàtica setmanal per adquirir coneixements del món de l’espectacle a través 
del joc.

12.00h-13.00h: Creació de la peça teatral (o escènica). A partir de les eines que hem conegut, 
experimentat i treballat durant el matí, han de crear el seu propi espectacle. Es presentarà els diven-
dres de cada setmana, per tal de gaudir conjuntament de la creació que els nens i nenes hauran 
elaborat durant aquests cinc dies.

13.00h: Fi de les activitats.

13.00h-13.30h: Recollida.

EDATS: De 2n de Primària a 3r d’ESO. 

NOMBRE DE NENS/ES: Mínim de 10 i màxim de 30 nens/es per setmana. 

CURRÍCULUMS DELS MONITORS

IVAN OTAOLA I CALONGE

Graduat en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre de Barcelona.

També s’ha format com actor al Col·legi del Teatre de Barcelona i amb professors com Jordi Casano-
vas, Ferran Utzet, Txiki Berraondo, Andrés Corchero, Mercè Managuerra, Moreno Bernardi, Jordi 
Godall, Xavi Ruano, Peter Gadish, Thomas Sauerteig, Gemma Beltran, Lluís Graells, Kari Margolis 
(Margolis Method), Mladen Materic, entre d’altres. I en el camp audiovisual amb Esteve Rovira i Sílvia 
Quer.

Alguns dels seus últims treballs com a actor són: Maclownbeth (Dir. Lluís Graells) a l’Almeria Teatre i 
Festival d’Almagro 2017; On la tempesta deixà una pau intensa (creació pròpia) Festival Píndoles i 
gira per diferents localitats; La gent que em veu (Dir. Xavi Morató) PFG Institut del Teatre, Mostra de 
teatre de Barcelona i Almeria Teatre; La guerre! (Dir. Mladen Materic) Festival d’Avignon; El carnaval 
dels animals (Dir. Ona Sallas) Espectacle familiar; “Coltura” o la Xirgu porta tupper (Dir. Christian 
Atanasiu) Espectacle itinerant per l’Institut del Teatre; La porta Rashó (Dir. Jordi Vilà) Teatre Estudi.

En el mon audiovisual ha participat a les series de TV3 La Riera i Bon cop de falç; a la sèrie francesa 
Le Princess (Dir. Lucie Borleteau) i en curtmetratges com Galo: La leyenda de los Carochos (Dir. 
Manuel Garrote), L’esclau de la sal (Dir. Esteve Rovira), La 2a revolución (Bande à part), Els Bandolers! 
(ESCAC), Un món feliç (EMAV) i en diferents espots publicitaris.

Té el títol de monitor d’activitats de lleure infantil i juvenil.

www.ivanotaola.com

   

JUDIT MARMI CAMPS

Comença els seus estudis musicals a l’Escola municipal de música de Berga.

Més endavant accedeix al Conservatori Municipal de Música de Barcelona com a clarinetista i 
tenorista. Aquí es forma amb Alfons Carbonell i Jordi Figaró.

També accedeix a la orquestra Simfònica del Conservatori amb qui realitza diferents concerts a 
l’Auditori de Barcelona i fora del país.

Més tard, es gradua al Conservatori Superior de Música del Liceu amb l’especialitat d’interpretació 
en música classica i contemporània del clarinet. Aquí, rep classes de Francesc Navarro i Ángel 
Belda. Paral·lelament assisteix a classes magistrals impartides per Michael Rusinek, Anton Wein-
berg, Olivier Patey, Michel Lethiec, etc. i participa durant molts estius al Curs Internacional de 
Clarinet de Prades. 

Ha participat en diferents espectacles com el Concert John Williams (2013), Concert de Bandes 
Sonores (2014) o Carmen! el musical a l’Almeria Teatre (2014), Nocturns de Mozart (2015) amb trio 
de clarinets i cor, ha participat en dues edicions a La nit dels musicals dins el Festival Grec, etc. 
També ha participat en diferents concerts de música d’estils diversos amb la JOCPE, l’Orquestra 
Harmonia i OrquestrArt. Té un duet estable de clarinet i piano amb el qual treballa habitualment 
fent concerts.

Ha format part de l’espectacle multidisciplinari On la tempesta deixà una pau intensa al Konvent.0, 
un espectacle de creació sorgit del desenvolupament de les pràctiques de la improvisació lliure, la 
interpretació d’obres actuals, la col·laboració amb compositors i el treball conjunt amb actors i 
actrius.

És músic titular de la Cobla Ciutat de Manresa i músic col·laborador del grup de Brams.
Es forma escènicament amb Jordi Godall i realitzant diferents monogràfics d’interpretació a l’escola 
de teatre La Closca.

Actualment, és professora de música a l’Escola de Música Kostka, a l’escola PIA Balmes i a l’Esco-
la Municipal de Música de Puig-reig on imparteix classes de clarinet, música de cambra, llenguatge 
musical, audició i moviment i conjunt instrumental. 

FRANCESC MARGINET SENSADA

Francesc Marginet Sensada (Berga, 1993)
Format i graduat en interpretació per l’Escola Superior d’Art Dramàtic de l’Institut del Teatre de 
Barcelona. Titulat en monitor en el lleure. És integrant i creador de la companyia Dúo Fàcil amb el 
qual han portat a escena, conjuntament amb la companyia Líquido Teatro, dos espectacles de 
creació pròpia: Y me morí al 2017, i Bollywood, Bombay, Barcelona al 2018, amb dramatúrgia de 
Marc Rosich. Ambdós han estat estrenats a l’Espai Brossa de Barcelona.
Ha estat actor en altres espectacles com A l’alta mar o Els Tramposos amb diferents companyies. 
També ha treballat amb el grup “La Nova Trinca” dirigit per Coco Comín, des del 2013.
Forma part de l’Agrupació Teatral la Farsa de Berga, amb la qual ha estat intèrpret i director de 
diferents muntatges, com Hamlet Dramaturg o el Foc de les Ginesteres. Amb la mateixa agrupació 
ha format part dels pastorets.
Pel què fa el món del lleure i ha estat en col·lectius com el Grup Colònies Borredà o l’Esplai d’Avià. 
També ha estat monitor amb l’empresa English Summer S.A, amb la que ha estat coordinador 
d’activats.
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Des de fa ja uns anys que els estius els passem a l’escola d’Olvan amb un Casal d’Estiu d’Arts Escè-
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personal dins d'una aventura col·lectiva, tots som iguals, importants i necessaris. Al mateix temps, 
intentem potenciar les habilitats i les característiques que els fan únics i diferents, d'aquesta manera 
pretenem treure'n el màxim rendiment i expressivitat, eixamplant el seu imaginari artístic i creatiu per 
formar un grup de persones més lliures i segures de sí mateixes.

TEMÀTIQUES SETMANALS
Cada setmana hi haurà una temàtica relacionada amb les arts escèniques, per tal de focalitzar els 
conceptes i les activitats. Hem mantingut algunes temàtiques d’altres anys anteriors degut a l’interès 
per part dels nens a l’hora de fer la valoració al final del casal.

Així doncs, les setmanes quedarien així:

Setmana 1 (del 25 al 28 de juny). Teatre visual a partir dels contes (Titelles i objectes). Els alumnes 
han de desenvolupar el seu propi espectacle construint els seus titelles i creant les seves ombres 
agafant els contes com a punt de partida. Ho mostraran als pares l’últim dia de la setmana.

Setmana 2 (de l’1 al 5 de juliol). Teatre de màscara (La màscara expressiva). Cada alumne ha de 
construir la seva pròpia màscara expressiva per utilitzar-la a l’obra que hauran de mostrar.

Setmana 3 (del 8 al 12 de juliol). El cine (Realització d’un curtmetratge). Cada grup d’alumnes ha de 
crear l’equip que conforma el rodatge d’una pel·lícula (directors, maquilladors, escenògrafs, actors i 
actrius...) i amb una càmera rodar en els diferents indrets del poble d’Olvan.

Setmana 4 (del 15 al 19 de juliol). Teatre musical. Han de crear el seu propi musical i crear les seves 
pròpies cançons.

Setmana 5 (del 22 al 26 de juliol). Teatre de creació. A partir de les activitats de lleure i de les proves 
lúdiques que realitzarem cada dia aconseguiran materials i premisses que hauran d’utilitzar per crear 
el seu propi espectacle.

HORARIS I ESTRUCTURA
Del 25 de juny al 26 de juliol, de dilluns a divendres, de les 8.30h a les 13.30h. Les activitats 
començaran a les 9h i finalitzaran a les 13h. També hi ha mitja hora d’acollida abans i després del 
Casal.

Els nens i nenes es podran apuntar per setmanes, per tant, no és obligatori assistir al Casal tot el 
mes.

8.30h-9.00h: Acollida. Oferim mitja hora d’acollida per a totes aquelles persones que necessitin 
deixar abans el seu fill/a.

9.00h-10.00h: Inici de les activitats amb un escalfament a partir de l’expressió corporal, del joc 
dramàtic, de confiança, d’escolta individual i de grup, etc.

10.00h-10.30h: Esmorzar.

10.30h-12.00h: Activitat de lleure (joc de pistes, jocs de taula, jocs d’aigua, excursions, manuali-
tats…) ambientat en la temàtica setmanal per adquirir coneixements del món de l’espectacle a través 
del joc.

12.00h-13.00h: Creació de la peça teatral (o escènica). A partir de les eines que hem conegut, 
experimentat i treballat durant el matí, han de crear el seu propi espectacle. Es presentarà els diven-
dres de cada setmana, per tal de gaudir conjuntament de la creació que els nens i nenes hauran 
elaborat durant aquests cinc dies.

13.00h: Fi de les activitats.

13.00h-13.30h: Recollida.

EDATS: De 2n de Primària a 3r d’ESO. 

NOMBRE DE NENS/ES: Mínim de 10 i màxim de 30 nens/es per setmana. 

CURRÍCULUMS DELS MONITORS

IVAN OTAOLA I CALONGE

Graduat en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre de Barcelona.

També s’ha format com actor al Col·legi del Teatre de Barcelona i amb professors com Jordi Casano-
vas, Ferran Utzet, Txiki Berraondo, Andrés Corchero, Mercè Managuerra, Moreno Bernardi, Jordi 
Godall, Xavi Ruano, Peter Gadish, Thomas Sauerteig, Gemma Beltran, Lluís Graells, Kari Margolis 
(Margolis Method), Mladen Materic, entre d’altres. I en el camp audiovisual amb Esteve Rovira i Sílvia 
Quer.

Alguns dels seus últims treballs com a actor són: Maclownbeth (Dir. Lluís Graells) a l’Almeria Teatre i 
Festival d’Almagro 2017; On la tempesta deixà una pau intensa (creació pròpia) Festival Píndoles i 
gira per diferents localitats; La gent que em veu (Dir. Xavi Morató) PFG Institut del Teatre, Mostra de 
teatre de Barcelona i Almeria Teatre; La guerre! (Dir. Mladen Materic) Festival d’Avignon; El carnaval 
dels animals (Dir. Ona Sallas) Espectacle familiar; “Coltura” o la Xirgu porta tupper (Dir. Christian 
Atanasiu) Espectacle itinerant per l’Institut del Teatre; La porta Rashó (Dir. Jordi Vilà) Teatre Estudi.

En el mon audiovisual ha participat a les series de TV3 La Riera i Bon cop de falç; a la sèrie francesa 
Le Princess (Dir. Lucie Borleteau) i en curtmetratges com Galo: La leyenda de los Carochos (Dir. 
Manuel Garrote), L’esclau de la sal (Dir. Esteve Rovira), La 2a revolución (Bande à part), Els Bandolers! 
(ESCAC), Un món feliç (EMAV) i en diferents espots publicitaris.

Té el títol de monitor d’activitats de lleure infantil i juvenil.

www.ivanotaola.com

   

JUDIT MARMI CAMPS

Comença els seus estudis musicals a l’Escola municipal de música de Berga.

Més endavant accedeix al Conservatori Municipal de Música de Barcelona com a clarinetista i 
tenorista. Aquí es forma amb Alfons Carbonell i Jordi Figaró.

També accedeix a la orquestra Simfònica del Conservatori amb qui realitza diferents concerts a 
l’Auditori de Barcelona i fora del país.

Més tard, es gradua al Conservatori Superior de Música del Liceu amb l’especialitat d’interpretació 
en música classica i contemporània del clarinet. Aquí, rep classes de Francesc Navarro i Ángel 
Belda. Paral·lelament assisteix a classes magistrals impartides per Michael Rusinek, Anton Wein-
berg, Olivier Patey, Michel Lethiec, etc. i participa durant molts estius al Curs Internacional de 
Clarinet de Prades. 

Ha participat en diferents espectacles com el Concert John Williams (2013), Concert de Bandes 
Sonores (2014) o Carmen! el musical a l’Almeria Teatre (2014), Nocturns de Mozart (2015) amb trio 
de clarinets i cor, ha participat en dues edicions a La nit dels musicals dins el Festival Grec, etc. 
També ha participat en diferents concerts de música d’estils diversos amb la JOCPE, l’Orquestra 
Harmonia i OrquestrArt. Té un duet estable de clarinet i piano amb el qual treballa habitualment 
fent concerts.

Ha format part de l’espectacle multidisciplinari On la tempesta deixà una pau intensa al Konvent.0, 
un espectacle de creació sorgit del desenvolupament de les pràctiques de la improvisació lliure, la 
interpretació d’obres actuals, la col·laboració amb compositors i el treball conjunt amb actors i 
actrius.

És músic titular de la Cobla Ciutat de Manresa i músic col·laborador del grup de Brams.
Es forma escènicament amb Jordi Godall i realitzant diferents monogràfics d’interpretació a l’escola 
de teatre La Closca.

Actualment, és professora de música a l’Escola de Música Kostka, a l’escola PIA Balmes i a l’Esco-
la Municipal de Música de Puig-reig on imparteix classes de clarinet, música de cambra, llenguatge 
musical, audició i moviment i conjunt instrumental. 

FRANCESC MARGINET SENSADA

Francesc Marginet Sensada (Berga, 1993)
Format i graduat en interpretació per l’Escola Superior d’Art Dramàtic de l’Institut del Teatre de 
Barcelona. Titulat en monitor en el lleure. És integrant i creador de la companyia Dúo Fàcil amb el 
qual han portat a escena, conjuntament amb la companyia Líquido Teatro, dos espectacles de 
creació pròpia: Y me morí al 2017, i Bollywood, Bombay, Barcelona al 2018, amb dramatúrgia de 
Marc Rosich. Ambdós han estat estrenats a l’Espai Brossa de Barcelona.
Ha estat actor en altres espectacles com A l’alta mar o Els Tramposos amb diferents companyies. 
També ha treballat amb el grup “La Nova Trinca” dirigit per Coco Comín, des del 2013.
Forma part de l’Agrupació Teatral la Farsa de Berga, amb la qual ha estat intèrpret i director de 
diferents muntatges, com Hamlet Dramaturg o el Foc de les Ginesteres. Amb la mateixa agrupació 
ha format part dels pastorets.
Pel què fa el món del lleure i ha estat en col·lectius com el Grup Colònies Borredà o l’Esplai d’Avià. 
També ha estat monitor amb l’empresa English Summer S.A, amb la que ha estat coordinador 
d’activats.
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CASAL D’ESTIU
D’ARTS ESCÈNIQUES
Des de fa ja uns anys que els estius els passem a l’escola d’Olvan amb un Casal d’Estiu d’Arts Escè-
niques. En aquest casal petits i joves combinen l’aprenentatge interpretatiu amb activitats de lleure. 
Cada setmana està ambientada amb una disciplina diferent de les arts escèniques.

Aquest casal ens permet desenvolupar altres disciplines artístiques que durant l’any a les classes no 
toquem, d’aquesta manera els nostres alumnes tenen un ventall més ampli de coneixements escè-
nics i altres persones tenen l’oportunitat de descobrir aquest món. Cada setmana de casal expli-
quem la disciplina artística que ens fa de fil conductor per a les classes diàries i per totes les activi-
tats de lleure que realitzem (jocs de pistes, excursions…).

Amb els anys que portem d’experiència realitzant aquest casal veiem que és molt interessant realit-
zar activitats o tallers on el nen o nena adquireixi uns valors i uns coneixements propis de les arts 
escèniques. Mitjançant el joc dramàtic, la màscara, exercicis d’escolta d’un mateix i de grup, con-
duïm a l’alumne a una llibertat creativa pròpia. Pretenem que l'alumne desenvolupi la seva llibertat 
personal dins d'una aventura col·lectiva, tots som iguals, importants i necessaris. Al mateix temps, 
intentem potenciar les habilitats i les característiques que els fan únics i diferents, d'aquesta manera 
pretenem treure'n el màxim rendiment i expressivitat, eixamplant el seu imaginari artístic i creatiu per 
formar un grup de persones més lliures i segures de sí mateixes.

TEMÀTIQUES SETMANALS
Cada setmana hi haurà una temàtica relacionada amb les arts escèniques, per tal de focalitzar els 
conceptes i les activitats. Hem mantingut algunes temàtiques d’altres anys anteriors degut a l’interès 
per part dels nens a l’hora de fer la valoració al final del casal.

Així doncs, les setmanes quedarien així:

Setmana 1 (del 25 al 28 de juny). Teatre visual a partir dels contes (Titelles i objectes). Els alumnes 
han de desenvolupar el seu propi espectacle construint els seus titelles i creant les seves ombres 
agafant els contes com a punt de partida. Ho mostraran als pares l’últim dia de la setmana.

Setmana 2 (de l’1 al 5 de juliol). Teatre de màscara (La màscara expressiva). Cada alumne ha de 
construir la seva pròpia màscara expressiva per utilitzar-la a l’obra que hauran de mostrar.

Setmana 3 (del 8 al 12 de juliol). El cine (Realització d’un curtmetratge). Cada grup d’alumnes ha de 
crear l’equip que conforma el rodatge d’una pel·lícula (directors, maquilladors, escenògrafs, actors i 
actrius...) i amb una càmera rodar en els diferents indrets del poble d’Olvan.

Setmana 4 (del 15 al 19 de juliol). Teatre musical. Han de crear el seu propi musical i crear les seves 
pròpies cançons.

Setmana 5 (del 22 al 26 de juliol). Teatre de creació. A partir de les activitats de lleure i de les proves 
lúdiques que realitzarem cada dia aconseguiran materials i premisses que hauran d’utilitzar per crear 
el seu propi espectacle.

HORARIS I ESTRUCTURA
Del 25 de juny al 26 de juliol, de dilluns a divendres, de les 8.30h a les 13.30h. Les activitats 
començaran a les 9h i finalitzaran a les 13h. També hi ha mitja hora d’acollida abans i després del 
Casal.

Els nens i nenes es podran apuntar per setmanes, per tant, no és obligatori assistir al Casal tot el 
mes.

8.30h-9.00h: Acollida. Oferim mitja hora d’acollida per a totes aquelles persones que necessitin 
deixar abans el seu fill/a.

9.00h-10.00h: Inici de les activitats amb un escalfament a partir de l’expressió corporal, del joc 
dramàtic, de confiança, d’escolta individual i de grup, etc.

10.00h-10.30h: Esmorzar.

10.30h-12.00h: Activitat de lleure (joc de pistes, jocs de taula, jocs d’aigua, excursions, manuali-
tats…) ambientat en la temàtica setmanal per adquirir coneixements del món de l’espectacle a través 
del joc.

12.00h-13.00h: Creació de la peça teatral (o escènica). A partir de les eines que hem conegut, 
experimentat i treballat durant el matí, han de crear el seu propi espectacle. Es presentarà els diven-
dres de cada setmana, per tal de gaudir conjuntament de la creació que els nens i nenes hauran 
elaborat durant aquests cinc dies.

13.00h: Fi de les activitats.

13.00h-13.30h: Recollida.

EDATS: De 2n de Primària a 3r d’ESO. 

NOMBRE DE NENS/ES: Mínim de 10 i màxim de 30 nens/es per setmana. 

CURRÍCULUMS DELS MONITORS

IVAN OTAOLA I CALONGE

Graduat en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre de Barcelona.

També s’ha format com actor al Col·legi del Teatre de Barcelona i amb professors com Jordi Casano-
vas, Ferran Utzet, Txiki Berraondo, Andrés Corchero, Mercè Managuerra, Moreno Bernardi, Jordi 
Godall, Xavi Ruano, Peter Gadish, Thomas Sauerteig, Gemma Beltran, Lluís Graells, Kari Margolis 
(Margolis Method), Mladen Materic, entre d’altres. I en el camp audiovisual amb Esteve Rovira i Sílvia 
Quer.

Alguns dels seus últims treballs com a actor són: Maclownbeth (Dir. Lluís Graells) a l’Almeria Teatre i 
Festival d’Almagro 2017; On la tempesta deixà una pau intensa (creació pròpia) Festival Píndoles i 
gira per diferents localitats; La gent que em veu (Dir. Xavi Morató) PFG Institut del Teatre, Mostra de 
teatre de Barcelona i Almeria Teatre; La guerre! (Dir. Mladen Materic) Festival d’Avignon; El carnaval 
dels animals (Dir. Ona Sallas) Espectacle familiar; “Coltura” o la Xirgu porta tupper (Dir. Christian 
Atanasiu) Espectacle itinerant per l’Institut del Teatre; La porta Rashó (Dir. Jordi Vilà) Teatre Estudi.

En el mon audiovisual ha participat a les series de TV3 La Riera i Bon cop de falç; a la sèrie francesa 
Le Princess (Dir. Lucie Borleteau) i en curtmetratges com Galo: La leyenda de los Carochos (Dir. 
Manuel Garrote), L’esclau de la sal (Dir. Esteve Rovira), La 2a revolución (Bande à part), Els Bandolers! 
(ESCAC), Un món feliç (EMAV) i en diferents espots publicitaris.

Té el títol de monitor d’activitats de lleure infantil i juvenil.

www.ivanotaola.com

   

JUDIT MARMI CAMPS

Comença els seus estudis musicals a l’Escola municipal de música de Berga.

Més endavant accedeix al Conservatori Municipal de Música de Barcelona com a clarinetista i 
tenorista. Aquí es forma amb Alfons Carbonell i Jordi Figaró.

També accedeix a la orquestra Simfònica del Conservatori amb qui realitza diferents concerts a 
l’Auditori de Barcelona i fora del país.

Més tard, es gradua al Conservatori Superior de Música del Liceu amb l’especialitat d’interpretació 
en música classica i contemporània del clarinet. Aquí, rep classes de Francesc Navarro i Ángel 
Belda. Paral·lelament assisteix a classes magistrals impartides per Michael Rusinek, Anton Wein-
berg, Olivier Patey, Michel Lethiec, etc. i participa durant molts estius al Curs Internacional de 
Clarinet de Prades. 

Ha participat en diferents espectacles com el Concert John Williams (2013), Concert de Bandes 
Sonores (2014) o Carmen! el musical a l’Almeria Teatre (2014), Nocturns de Mozart (2015) amb trio 
de clarinets i cor, ha participat en dues edicions a La nit dels musicals dins el Festival Grec, etc. 
També ha participat en diferents concerts de música d’estils diversos amb la JOCPE, l’Orquestra 
Harmonia i OrquestrArt. Té un duet estable de clarinet i piano amb el qual treballa habitualment 
fent concerts.

Ha format part de l’espectacle multidisciplinari On la tempesta deixà una pau intensa al Konvent.0, 
un espectacle de creació sorgit del desenvolupament de les pràctiques de la improvisació lliure, la 
interpretació d’obres actuals, la col·laboració amb compositors i el treball conjunt amb actors i 
actrius.

És músic titular de la Cobla Ciutat de Manresa i músic col·laborador del grup de Brams.
Es forma escènicament amb Jordi Godall i realitzant diferents monogràfics d’interpretació a l’escola 
de teatre La Closca.

Actualment, és professora de música a l’Escola de Música Kostka, a l’escola PIA Balmes i a l’Esco-
la Municipal de Música de Puig-reig on imparteix classes de clarinet, música de cambra, llenguatge 
musical, audició i moviment i conjunt instrumental. 

FRANCESC MARGINET SENSADA

Francesc Marginet Sensada (Berga, 1993)
Format i graduat en interpretació per l’Escola Superior d’Art Dramàtic de l’Institut del Teatre de 
Barcelona. Titulat en monitor en el lleure. És integrant i creador de la companyia Dúo Fàcil amb el 
qual han portat a escena, conjuntament amb la companyia Líquido Teatro, dos espectacles de 
creació pròpia: Y me morí al 2017, i Bollywood, Bombay, Barcelona al 2018, amb dramatúrgia de 
Marc Rosich. Ambdós han estat estrenats a l’Espai Brossa de Barcelona.
Ha estat actor en altres espectacles com A l’alta mar o Els Tramposos amb diferents companyies. 
També ha treballat amb el grup “La Nova Trinca” dirigit per Coco Comín, des del 2013.
Forma part de l’Agrupació Teatral la Farsa de Berga, amb la qual ha estat intèrpret i director de 
diferents muntatges, com Hamlet Dramaturg o el Foc de les Ginesteres. Amb la mateixa agrupació 
ha format part dels pastorets.
Pel què fa el món del lleure i ha estat en col·lectius com el Grup Colònies Borredà o l’Esplai d’Avià. 
També ha estat monitor amb l’empresa English Summer S.A, amb la que ha estat coordinador 
d’activats.
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CASAL D’ESTIU
D’ARTS ESCÈNIQUES
Des de fa ja uns anys que els estius els passem a l’escola d’Olvan amb un Casal d’Estiu d’Arts Escè-
niques. En aquest casal petits i joves combinen l’aprenentatge interpretatiu amb activitats de lleure. 
Cada setmana està ambientada amb una disciplina diferent de les arts escèniques.

Aquest casal ens permet desenvolupar altres disciplines artístiques que durant l’any a les classes no 
toquem, d’aquesta manera els nostres alumnes tenen un ventall més ampli de coneixements escè-
nics i altres persones tenen l’oportunitat de descobrir aquest món. Cada setmana de casal expli-
quem la disciplina artística que ens fa de fil conductor per a les classes diàries i per totes les activi-
tats de lleure que realitzem (jocs de pistes, excursions…).

Amb els anys que portem d’experiència realitzant aquest casal veiem que és molt interessant realit-
zar activitats o tallers on el nen o nena adquireixi uns valors i uns coneixements propis de les arts 
escèniques. Mitjançant el joc dramàtic, la màscara, exercicis d’escolta d’un mateix i de grup, con-
duïm a l’alumne a una llibertat creativa pròpia. Pretenem que l'alumne desenvolupi la seva llibertat 
personal dins d'una aventura col·lectiva, tots som iguals, importants i necessaris. Al mateix temps, 
intentem potenciar les habilitats i les característiques que els fan únics i diferents, d'aquesta manera 
pretenem treure'n el màxim rendiment i expressivitat, eixamplant el seu imaginari artístic i creatiu per 
formar un grup de persones més lliures i segures de sí mateixes.

TEMÀTIQUES SETMANALS
Cada setmana hi haurà una temàtica relacionada amb les arts escèniques, per tal de focalitzar els 
conceptes i les activitats. Hem mantingut algunes temàtiques d’altres anys anteriors degut a l’interès 
per part dels nens a l’hora de fer la valoració al final del casal.

Així doncs, les setmanes quedarien així:

Setmana 1 (del 25 al 28 de juny). Teatre visual a partir dels contes (Titelles i objectes). Els alumnes 
han de desenvolupar el seu propi espectacle construint els seus titelles i creant les seves ombres 
agafant els contes com a punt de partida. Ho mostraran als pares l’últim dia de la setmana.

Setmana 2 (de l’1 al 5 de juliol). Teatre de màscara (La màscara expressiva). Cada alumne ha de 
construir la seva pròpia màscara expressiva per utilitzar-la a l’obra que hauran de mostrar.

Setmana 3 (del 8 al 12 de juliol). El cine (Realització d’un curtmetratge). Cada grup d’alumnes ha de 
crear l’equip que conforma el rodatge d’una pel·lícula (directors, maquilladors, escenògrafs, actors i 
actrius...) i amb una càmera rodar en els diferents indrets del poble d’Olvan.

Setmana 4 (del 15 al 19 de juliol). Teatre musical. Han de crear el seu propi musical i crear les seves 
pròpies cançons.

Setmana 5 (del 22 al 26 de juliol). Teatre de creació. A partir de les activitats de lleure i de les proves 
lúdiques que realitzarem cada dia aconseguiran materials i premisses que hauran d’utilitzar per crear 
el seu propi espectacle.

HORARIS I ESTRUCTURA
Del 25 de juny al 26 de juliol, de dilluns a divendres, de les 8.30h a les 13.30h. Les activitats 
començaran a les 9h i finalitzaran a les 13h. També hi ha mitja hora d’acollida abans i després del 
Casal.

Els nens i nenes es podran apuntar per setmanes, per tant, no és obligatori assistir al Casal tot el 
mes.

8.30h-9.00h: Acollida. Oferim mitja hora d’acollida per a totes aquelles persones que necessitin 
deixar abans el seu fill/a.

9.00h-10.00h: Inici de les activitats amb un escalfament a partir de l’expressió corporal, del joc 
dramàtic, de confiança, d’escolta individual i de grup, etc.

10.00h-10.30h: Esmorzar.

10.30h-12.00h: Activitat de lleure (joc de pistes, jocs de taula, jocs d’aigua, excursions, manuali-
tats…) ambientat en la temàtica setmanal per adquirir coneixements del món de l’espectacle a través 
del joc.

12.00h-13.00h: Creació de la peça teatral (o escènica). A partir de les eines que hem conegut, 
experimentat i treballat durant el matí, han de crear el seu propi espectacle. Es presentarà els diven-
dres de cada setmana, per tal de gaudir conjuntament de la creació que els nens i nenes hauran 
elaborat durant aquests cinc dies.

13.00h: Fi de les activitats.

13.00h-13.30h: Recollida.

EDATS: De 2n de Primària a 3r d’ESO. 

NOMBRE DE NENS/ES: Mínim de 10 i màxim de 30 nens/es per setmana. 

CURRÍCULUMS DELS MONITORS

IVAN OTAOLA I CALONGE

Graduat en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre de Barcelona.

També s’ha format com actor al Col·legi del Teatre de Barcelona i amb professors com Jordi Casano-
vas, Ferran Utzet, Txiki Berraondo, Andrés Corchero, Mercè Managuerra, Moreno Bernardi, Jordi 
Godall, Xavi Ruano, Peter Gadish, Thomas Sauerteig, Gemma Beltran, Lluís Graells, Kari Margolis 
(Margolis Method), Mladen Materic, entre d’altres. I en el camp audiovisual amb Esteve Rovira i Sílvia 
Quer.

Alguns dels seus últims treballs com a actor són: Maclownbeth (Dir. Lluís Graells) a l’Almeria Teatre i 
Festival d’Almagro 2017; On la tempesta deixà una pau intensa (creació pròpia) Festival Píndoles i 
gira per diferents localitats; La gent que em veu (Dir. Xavi Morató) PFG Institut del Teatre, Mostra de 
teatre de Barcelona i Almeria Teatre; La guerre! (Dir. Mladen Materic) Festival d’Avignon; El carnaval 
dels animals (Dir. Ona Sallas) Espectacle familiar; “Coltura” o la Xirgu porta tupper (Dir. Christian 
Atanasiu) Espectacle itinerant per l’Institut del Teatre; La porta Rashó (Dir. Jordi Vilà) Teatre Estudi.

En el mon audiovisual ha participat a les series de TV3 La Riera i Bon cop de falç; a la sèrie francesa 
Le Princess (Dir. Lucie Borleteau) i en curtmetratges com Galo: La leyenda de los Carochos (Dir. 
Manuel Garrote), L’esclau de la sal (Dir. Esteve Rovira), La 2a revolución (Bande à part), Els Bandolers! 
(ESCAC), Un món feliç (EMAV) i en diferents espots publicitaris.

Té el títol de monitor d’activitats de lleure infantil i juvenil.

www.ivanotaola.com

   

JUDIT MARMI CAMPS

Comença els seus estudis musicals a l’Escola municipal de música de Berga.

Més endavant accedeix al Conservatori Municipal de Música de Barcelona com a clarinetista i 
tenorista. Aquí es forma amb Alfons Carbonell i Jordi Figaró.

També accedeix a la orquestra Simfònica del Conservatori amb qui realitza diferents concerts a 
l’Auditori de Barcelona i fora del país.

Més tard, es gradua al Conservatori Superior de Música del Liceu amb l’especialitat d’interpretació 
en música classica i contemporània del clarinet. Aquí, rep classes de Francesc Navarro i Ángel 
Belda. Paral·lelament assisteix a classes magistrals impartides per Michael Rusinek, Anton Wein-
berg, Olivier Patey, Michel Lethiec, etc. i participa durant molts estius al Curs Internacional de 
Clarinet de Prades. 

Ha participat en diferents espectacles com el Concert John Williams (2013), Concert de Bandes 
Sonores (2014) o Carmen! el musical a l’Almeria Teatre (2014), Nocturns de Mozart (2015) amb trio 
de clarinets i cor, ha participat en dues edicions a La nit dels musicals dins el Festival Grec, etc. 
També ha participat en diferents concerts de música d’estils diversos amb la JOCPE, l’Orquestra 
Harmonia i OrquestrArt. Té un duet estable de clarinet i piano amb el qual treballa habitualment 
fent concerts.

Ha format part de l’espectacle multidisciplinari On la tempesta deixà una pau intensa al Konvent.0, 
un espectacle de creació sorgit del desenvolupament de les pràctiques de la improvisació lliure, la 
interpretació d’obres actuals, la col·laboració amb compositors i el treball conjunt amb actors i 
actrius.

És músic titular de la Cobla Ciutat de Manresa i músic col·laborador del grup de Brams.
Es forma escènicament amb Jordi Godall i realitzant diferents monogràfics d’interpretació a l’escola 
de teatre La Closca.

Actualment, és professora de música a l’Escola de Música Kostka, a l’escola PIA Balmes i a l’Esco-
la Municipal de Música de Puig-reig on imparteix classes de clarinet, música de cambra, llenguatge 
musical, audició i moviment i conjunt instrumental. 

FRANCESC MARGINET SENSADA

Francesc Marginet Sensada (Berga, 1993)
Format i graduat en interpretació per l’Escola Superior d’Art Dramàtic de l’Institut del Teatre de 
Barcelona. Titulat en monitor en el lleure. És integrant i creador de la companyia Dúo Fàcil amb el 
qual han portat a escena, conjuntament amb la companyia Líquido Teatro, dos espectacles de 
creació pròpia: Y me morí al 2017, i Bollywood, Bombay, Barcelona al 2018, amb dramatúrgia de 
Marc Rosich. Ambdós han estat estrenats a l’Espai Brossa de Barcelona.
Ha estat actor en altres espectacles com A l’alta mar o Els Tramposos amb diferents companyies. 
També ha treballat amb el grup “La Nova Trinca” dirigit per Coco Comín, des del 2013.
Forma part de l’Agrupació Teatral la Farsa de Berga, amb la qual ha estat intèrpret i director de 
diferents muntatges, com Hamlet Dramaturg o el Foc de les Ginesteres. Amb la mateixa agrupació 
ha format part dels pastorets.
Pel què fa el món del lleure i ha estat en col·lectius com el Grup Colònies Borredà o l’Esplai d’Avià. 
També ha estat monitor amb l’empresa English Summer S.A, amb la que ha estat coordinador 
d’activats.
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Per a més informació o inscripcions:

aina.duro@gmail.com
645 95 73 06 (Aina)


