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Informació, grups, horaris i preus.



ACTING inicia el seu camí l’any 2009 com 

un projecte itinerant, fent cursos i tallers 

a diferents indrets de catalunya. És a 

l'any 2017 quan s'afinca a Figueres, i 

obra les seves portes amb la voluntat de 

continuar el treball escènic inciat fa 

gairebé una década a la capital 

altempordanesa.

Acting és un projecte jove, dinàmic i 

creatiu. Un espai de confort per aprendre 

utilitzant el joc i el no encert com 

elements fonamentals en el procés 

d’ensenyament - aprenentatge.

Creiem en la pràctica com a l'experiència 

empírica de l'aprenentatge, on l'aplicació 

dels continguts és l'eix vertebrador del 

creixement i l'evolució. Entenem 

qualsevol experiència d'aprenentatge 

com un factor motivador, per això en tots 

els processos educactius emprem la 

pedagogia en positiu. La llibertat creativa 

i l'experiència personal van teixint mica 

en mica la personalitat de l’individu, i 

aquesta ha de ser potenciada per 

l'educador com a tret característic de la 

seva pròpia identitat. Una identitat que el 

permetrà mostrarse a sí mateix i al món 

amb més seguretat i projecció.

L’escola ACTING construeix un projecte 

pedagògic de caràcter àmpli, amb 

diferents ofertes formatives que busquen 

motivar culturalment els participants a 

partir del teatre, teatre musical, dansa, 

música, circ... i per tal que aprenguin, 

així, les eines bàsiques de les diferents 

disciplines escèniques.



El teatre, l’activitat escènica en 

general, i tot el que comporta és 

MÀGIA. És un espai on es 

permet la desinhibició personal i 

l’exploració i recerca emocional. 

Els beneficis de la pràctica 

escènica són molts; a part dels 

que tenen a veure amb la 

disciplina en sí (teatre, teatre 

musical, cinema, cant, dansa, 

circ, etc..) n’hi ha molts d’altres 

que es poden utilitzar en la vida 

quotidiana i que ens ajuden a 

socialitzar-nos: el teatre fa 

pensar, fa crear més punts de 

vista d’una mateixa cosa, i crea 

obertura mental a aquelles 

persones que el practiquen; 

ajuda a millorar les 

habilitats socials  a l’hora de 

viure en una comunitat i integrar-

se en ella; les arts 

escèniques ens ajuden a 

millorar l’autoestima i la 

resolució de conflictes 

personals i de grup, a més 

d'enriquir l’autoconcepte. És 

per això que creiem que és tant 

important que tothom practiqui 

aquestes disciplines artístiques, 

que a part de divertir-nos, ens 

ajuda a créixer emocionalment i 

personal.

Per 
què és 
bo 
practi-
car 
arts 
escèni-
ques?



 CURSOS INFANTIL  
GRUPS I HORARIS
CURS 2020/21 
>> TEATRE
"CLOWNS"
Edats de P3, P4 i P5
Dimarts de 17,15h a 18,15h
PREU: 30€/mes 

"BAMBOLINES"
Edats de 6 a 9 anys
Divendres de 17,00h a 18,30h
PREU: 35€/mes 

“GALLINER”
Edats de 10 a 12 anys
Dimecres de 17,00h a 18,30h
PREU: 35€/mes

>> TEATRE MUSICAL
"PARAL·LEL"
Edats de 6 a 9 anys
DILLUNS de 17,00h a 18,30h
PREU: 40€/mes (Cant, interpretació i dansa)

“LONDON”
Edats de 10 a 13 anys
Dimarts de 18,15h a 20,30h
PREU: 45€/mes  (Cant, interpretació i dansa)

>> CINEMA 
"LUMIERE"
Edats de 7 a 12 anys
DIJOUS de 17,00h a 18,30h
PREU: 40€/mes (interpretació i càsting)

>> DANSA I COS
"PIROUETS"
Edats de 3 a 6 anys
DIVENDRES de 17,00h a 18,00h
PREU: 30€/mes (Expressió corporal i 
psicomotricitat)

"GROOVE"
Edats de 7 a 12 anys
DIVENDRES de 18,00h a 19,00h
PREU: 30€/mes (Expressió corporal i moviment)

"ZUMBA KIDS"
Edats de 7 a 12 anys
DIJOUS de 17,00h a 18,00h
PREU: 30€/mes

"IOGA"
Edats de 7 a 12 anys
Horari a determinar
PREU: 30€/mes 

>> CIRC 
"SALTIMBANKIS"
Edats de 7 a 12 anys
DIMECRES i/o DIVENDRES de 17,00h a 18,30h
PREU: 35€/mes 1 dia – 60€ 2 dies (Teles, aro i 
acrobàcia)

>> MÚSICA I CANT
"LABORATORI MUSICAL"
Edats de 7 a 12 anys
DIMARTS de 18,00h a 19,00h
PREU: 30€/mes 

"CANT PARTICULAR"
Edats a partir de 7 anys
HORARI A CONVENIR
PREU: 20€/hora 

"CANT + INSTRUMENT (GUITARRA O PIANO)"
Edats a partir de 7 anys
HORARI A CONVENIR
PREU: 20€/hora 



 CURSOS JOVES  i     
IADULTS  
GRUPS I HORARIS
CURS 2020/21 
>> TEATRE
"COMEDY"
Edats de 13 a 17 anys
Dilluns de 18,30h a 20,30h
PREU: 40€/mes 

"SHAKESPEARE"
Edats +18
DIMARTS de 20,30h a 22,30h
PREU: 40€/mes 

“MOLIERE”
Edats +18
DIJOUS de 20 a 22h
PREU: 40€/mes

>> TEATRE MUSICAL
"BROADWAY"
Edats de 13 a 17 anys
DIMECRES de 18,30h a 20,30h
PREU: 45€/mes (Cant, interpretació i dansa)

“OH HAPPY ACT”
Edats +18
DILLUNS de 20,30h a 22h
PREU: 35€/mes  (Cant, interpretació i dansa)

>> CINEMA 
"HOLLYWOOD"
Edats de 13 a 17 anys
DIJOUS de 18,30h a 20,30h
PREU: 40€/mes (interpretació i càsting)

"CANNES"
Edats +18
DIJOUS de 20,30h a 22h
PREU: 40€/mes (interpretació i càsting)

>> DANSA I COS
"BOUNCE"
Edats de 13 a 17 anys
DIVENDRES de 19,00h a 20,30h
PREU: 35€/mes (Dansa Interpretativa)

"ZUMBA"
Edats +13
DIMECRES de 20,00h a 21,00h
PREU: 30€/mes

"IOGA"
Edats de +13
Horari a determinar
PREU a determinar 

"IOGA EN FAMÍLIA"
Nens i nenes de 3, 4, 5 i 6 anys acompanyats d'un 
adult.
Dissabtes al matí (75 min)
PREU: 40€/mes 

>> CIRC 
"GRAVITY"
Edats de 13 A 17 anys
DIMECRES i/o DIVENDRES de 18,30h a 20h
PREU: 35€/mes 1 dia – 60€ 2 dies (Teles, aro i 
acrobàcia)

"AEROCIRCUS"
Edats +18
DIMECRES i/o DIVENDRES de 20h a 21,30h
PREU: 35€/mes 1 dia – 60€ 2 dies (Teles, aro i 
acrobàcia)

>> MÚSICA I CANT
"MÚSICA X CANTANTS"
Edats de +13 anys
DIMARTS de 19,00h a 20,15h
PREU: 35€/mes (Solfeig, harmonia i veu)

"CANT PARTICULAR"
Edats a partir de 7 anys
HORARI A CONVENIR
PREU: 20€/hora 

"CANT + INSTRUMENT (GUITARRA O PIANO)"
Edats a partir de 7 anys
HORARI A CONVENIR
PREU: 20€/hora 



ACTING Figueres
C/ Sant Pau, 65
17600 Figueres

631161610
972987590

info@acting.cat 

www.acting.cat


