
LADIES AND gentLEMEN… 

 
La vertical presenta la 4A edició de l’Estiu vertical! El casal 

d’estiu adreçat a nens i nenes de p4 a 4t ESO. 

27 juny - 29 juliol 

9.00 -13.30h 

      Cal Figarot 

Activitats: teles, dansa, jocs d’aigua, lleure saludable, 

acrobàcies, piscina, espectacle cada divendres 12.35h 
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ESTIU VERTICAL 2022

ESCOLA D’AERIS LA VERTICAL - C/Sant Fèlix, 10 de Vilafranca 
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 Hi havia una vegada una contacontes a qui li encantava explicar històries a través del seu 
conte gegant i ensenyar als altres el valor essencial que amagaven les seves pàgines. I sempre 
començava els contes dient… 

Eix d’animació La contacontes Alseprinvabra 

1A SETMANA 

27 - 1 
JULIOL

2A SETMANA 

4 - 8 
JULIOL

3A SETMANA 

11 - 15 
JULIOL

4A SETMANA 

18 - 22 
JULIOL

ALADDIN! 

“… un jove lladre que vivia a la ciutat de 
Agrabah. Haurà d’aconseguir la llàntia màgica 
per perseguir el seu somni! La vida li mostra el 
camí per estimar, compartir i volar amb una 
alfombra màgica“. Voleu pujar a l’alfombra?

LIBRO DE LA SELVA! 

“… un menut cadell humà que es va perdre a la 
selva inhòspita de l’Índia i va ser criat per una 
manada de llops. Per sobreviure, haurà de 
conèixer i adaptar-se a les lleis de la selva”.  
En endinsem a la selva?

EL PETIT PRÍNCEP! 

“… un petit príncep que vivia en un asteroide de 
l’espai i se sentia sol. Recorre planetes en busca 
de l’amistat i aprèn que només s’hi veu bé amb el 
cor; l’essencial és invisible als ulls”.   
Viatgem amb ell?

VAIANA! 

“… una noia navegant que va embarcar en un 
vaixell per creuar l’oceà a la recerca d’una illa 
llegendària. Durant el viatge forma un gran 
equip i junts viuen grans aventures salvatges!” 
Pugem al vaixell? 

5A SETMANA 

25 - 29 
JULIOL

BRAVE! 

“… una princesa que no volia ser princesa. Una 
dia decidex forjar el seu propi camí en busca 
del seu destí. Durant l’escapada, aconsegueix un 
desig malguanyat que haurà de desfer si vol 
recuperar la seva família”.   
L’ajudem?

“Vet aquí en aquell temps, en un país molt llunyà, Hi havia una vegada…”


