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Benvinguts al 
Casal d’estiu 
dels Petits Bailongus: 
un Casal per aprendre
a ballar...

Us proposem Casals setmanals de ball per a  
nois i noies de 8 a 11 anys. 

Durant el Casal, aprendran mitjançant el 
joc a ballar, a conèixer millor el seu cos, a 
desenvolupar la seva creativitat i capacitat 
expressiva... i sobretot es divertiran ballant.

Aquest any us proposem un casal
inoblidable ple d’emocions, sorpreses i molt,
molt de ball amb les Olimpíades Bailongu!
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BAILONGU



El Casal 
en dades:

Som una escola amb 
més de 30 anys de 
trajectòria gaudint, 

ensenyant i promovent 
el ball.

HORARIS: 
Classes de dilluns a 
divendres de 9 a 14h

EDATS: 
El Casal és per a 
nens i nenes de:

PROFESSORS: 
Equip amb amplia 

experiència i altament 
qualificat.8 a 11 anys

PREUS
1 setmana: 174€

2 setmanes: 338€

3 setmanes: 498€

CALENDARI
Setmana 1:  28 juny al 2 de Juliol

Setmana 2: 5 de Juliol al 9 de Juliol
Setmana 3: 12 de Juliol al 16 de Juliol

Alumnes de Petits i Joves 
Bailongus: 10% de descompte. 
Germans: 10% de descompte.

Farem classes de ball: modern-jazz, 
dansa creativa, hip-hop, ballet...

Tallers de creativitat, jocs de 
dinàmiques de grup i divendres la 

mostra setmanal.
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Viu un estiu diferent, un estiu inoblidable!



CASAL
DE BALL
BAILONGU

Objectius 
temàtics:

• Aprendrem què són les olimpíades 

i quin és el seu origen a través 

d’històries i jocs.

• Fomentaren els valors que 

envolten unes olimpíades com la 

superació personal, la participació, 

la constància, l’esforç, el treball en 

equip, la companyonia i el respecte.

•  Coneixerem les diferents 

disciplines esportives que 

participen en una olimpíada.

• Per saber i entendre com funcionen 

unes olimpíades ens guiarem en 

unes olimpíades molt nostres i 

molt especials, les Olímpiades de 

Barcelona’92.



Objectius Pedagògics:

Conèixer el cos, treballar la 

coordinació, l’elasticitat, la 

força, la musicalitat i altres 

elements bàsics de la 

dansa a través d’activitats 

divertides i adequades a 

l’edat dels alumnes.

Aprendre a reconèixer 

i a expressar els 

propis sentiments a 

través del ball. 

Fomentar el sentit de 

la responsabilitat, del 

compromís i l’empatia 

a l’hora de relacionar-te 

amb la resta de companys 

des del respecte.

Reforçar l’autoestima i la 

seguretat en un mateix. 
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Vanessa Lombart, directora 

de Bailongu, responsable 

del projecte educatiu i de 

gestionar les tasques docents 

i el desenvoupament de 

l’activitat.

Professora titulada per la 

RAD i la ISTD en ballet i 

modern jazz, amb més de 

25 anys d’experiència en 

docència de la dansa en nens 

i adolescents.

Jordina Sans:

ballarina, actriu 

i professora 

especialitzada en 

danses urbanes per 

a infants.

Equip humà 
del Casal

Margaret Calderón, al 

capdavant de l’equip de 

secretaria, atendrà als 

participants durant el Casal i 

s’ocuparà de resoldre qualsevol 

dubte que tingueu sobre el 

seu funcionament i de la 

comunicació de possibles 

incidències.



Viu un estiu inoblidable al 
Casal de ball dels Petits Bailongus!

I emporta’t 
una MOTXILA 
de regal!
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Ptge. d’Utset 11-13 / 08013 Barcelona
Tel.: 932 471 602 I 680 455 807
bailongu@bailongu.com

WhatsApp: 680 455 807

Connecta amb nosaltres:

www.bailongu.com


