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Proposta d’activitat extraescolar de Teatre per a l’escola Univers curs 2012- 2013 
 
OBJECTIUS: 

1. Vèncer la vergonya i la por. 
2. Aprendre a comunicar verbalment i gestualment. 
3. Descobrir el món del teatre i de les arts escèniques. 

 
MÈTODE: 

1. Expressió corporal: 
a. Jocs de mímica 
b. Jocs d’imitació 
c. Jocs de representació de sentiments, emocions. 
d. Jocs musicals 

2. Expressió verbal: 
a. Explicació de contes (per part dels alumnes). 
b. Representació d’escenes de contes o gags. 
c. Improvisació d’escenes. 
d. Creació de personatges. 
e. Imitació de personatges coneguts. 
f. Jocs amb la veu: 

i. Diferències agut / greu. 
ii. Diferències ràpid / lent. 
iii. Diferències alt / baix. 
iv. Diferències jove / vell.  
v. Vocalització 

3. Relaxació i concentració: 
i. Control de la respiració. 
ii. Escalfament del cos 
iii. Escalfament de la veu 
iv. Capacitat de concentració 

4. Utilització d’elements: 
a. Vestuari. 
b. Maquillatge. 
c. Titelles. 
d. Música. 
e. Escenografia 

5. Comprensió: 
a. Comprensió i anàlisi de la narració de contes. 
b. Comprensió i anàlisi de textos teatrals. 
c. Comprensió i anàlisi de guions audiovisuals. 

6. Teoria: 
a. Reconeixement dels diferents professionals del teatre: actor, director, 

autor, escenògraf, il·luminador, etc. 
b. Reconeixement dels diferents gèneres teatrals: comèdia, drama, 

tragèdia, musical... 
c. Reconeixement de les diferents tècniques de narració dramàtica: teatre, 

opera, mímica, cinema, televisió... 
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d. Anàlisis de la narració audiovisual. 
7. Extres: 

a. Possible sortides per veure espectacles teatral infantil, amb possibilitat 
de parlar amb els actors i creadors. 

b. Possibilitat de rebre visites d’experts i professionals del teatre infantil  
c. Possibilitat de realitzar una visita guiada a un teatre. 

 
OBSERVACIONS 

1. A final de curs es farà una classe de portes obertes, on els pares hi estan 
convidats i poden viure una classe amb els seus fills. 

2. Aquell dia s'entregarà un informe per cada nen, que avaluarà els coneixements 
adquirits durant tot el curs. 

3. Els alumnes no representaran un espectacle a final de curs. (Tot i que els més 
grans potser participen amb petits esquetxos o escenes curtes a la classe de 
portes obertes) 

4. Durant la classe de portes obertes lliurarem un DVD amb imatges, vídeos i 
diversa informació com a resum de la feina feta durant el curs. 

5. Les activitats extres, que es realitzen fora de l'horari de classe, no són 
obligatòries.  

 
ORGANITZACIÓ 

1. Grups de nens: El grup ideal és d’uns 8 nens. Sempre es pot ampliar, però 
aleshores surt a compte fer diversos grups. 

2. Horari: Una hora de teatre a la setmana.  
 
PRESSUPOST  

1. El preu per alumne és de 70€ al trimestre per membres de l’AFA, i 84€ per a no 
membres de l’AFA .  

2. Cal un mínim de 7 alumnes.  
3. En cas de superar els 8 alumnes s’hauran de fer més grups i el preu per nen es 

mantindrà.  


