TEATRE
A través del teatre els alumnes posaran “en joc” el cos i les
seves emocions. En un ambient lúdic, relaxat i molt divertit, es
treballaran les capacitats creatives i d’expressió així com les bases de la
interpretació i del treball en equip.
Quins són els nostres objectius ?
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Reconeixement del propi esquema corporal
Reconeixement de l’esquema corporal del company/a
Coordinació grupal.
Equilibri
Relaxació
Reconeixement i domini de l’espai.
Domini de les tècniques expressives pròpies al seu nivell evolutiu.
Iniciació en la creació de textos dramàtics
Vocalització.

INICIACIÓ. ( 1r / 2n / 3r )
En aquest primer curs, l’Infant tindrà el primer contacte amb el món del teatre i tot
allò que l’envolta.
El joc serà una eina fonamental per al desenvolupament dels diferents aspectes
relacionats amb el món del teatre. És a partir d’aquí, doncs, on ha de començar la
feina de pensar primer quina tècnica es vol explicar, i després, trobar el joc
adequat per aprendre-la.
Es treballarà la psicomotricitat així com la coordinació del propi cos i el
desenvolupament del moviment.
Finalment, destacarem una iniciació a la improvisació, és a dir, sortir-se d’allò que
marca el text i la norma, iniciar-se en el teatre sense text. En aquest curs
s’introduirà la valoració d’una actuació i exercici, sent el mateix infant l’encarregat
de prendre consciència de les diferents situacions en les que ha participat.
ALEVINS ( 3r / 4t / 5è )
El joc seguirà sent una eina fonamental per al desenvolupament dels diferents
aspectes relacionats amb el món del teatre. És a partir d’aquí, doncs, on ha de
començar la feina de pensar primer quina tècnica es vol explicar, i després, trobar
el joc adequat per aprendre-la.
En aquesta edat, la parla i la lectura no acaben d’estar del tot desenvolupades, per
això també es farà una important referència al treball de la dicció. D’aquesta
manera, la introducció als diferents textos teatrals es realitzarà de forma més
eficaç.
Destacarem una iniciació a la improvisació.

