
Projecte Taller de teatre 
!
!!
El nostre teatre es basa en el joc com a canal preciós per a relacionar-nos, 
expressar-nos amb el cos i deixar anar la imaginació. Jugant ens movem 
individualment i en grup, percebem el propi cos i el dels altres, escoltem, 
responem, transitem emocions. Ara som cabretes saltant pel camp rocós i 
menjant herba, ara som creatures primitives. Què fem? Com ens movem? 
Com mirem? Com ens relacionem amb els altres? A partir de la senzillesa de 
l’experiècia vivencial, ens entrenarem a treballar l’espontaneïtat i la confiança 
en un espai creatiu on experimentar noves possibilitats expressives. 
Aprendrem a desenvolupar i entrenar la nostra mirada, l’escolta i el suport 
mutu, que donen sentit a l’aventura col•lectiva.  
!
!
Numero d’infants: grup de mitjans entre 6 i  12 i grup de grans entre 8 i 15. 
Durada sessió: 1 hora un cop a la setmana. 
!
Fase 1. (Octubre-Desembre) Expressió corporal i vocal. 
Fase 2. (Gener-Abril) Jocs dràmatics i d’improvisació. 
Fase 3. (Abril-Juny) Treball sobre un petit guió teatral i petit espectacle final. 
En cada sessió integrarem una primera part vivencial amb una segona més 
representativa. !
Expressió corporal i vocal !
Objectiu: Que els infants prenguin consciència del seu cos i puguin expressar 
les seves possibilitats. Descobrir els seus mitjans expressius posant-los en 
situacions inhabituals. Experimentar la flexibilitat vocal i mímica, descobrir, 
tot respectant el ritme de cadascú, el llenguatge del cos, de la veu, de l’altre, 
d’una forma ludica i creativa. !
- Objectius motrius (moure el cos, presència a l’espai) 
- Objectius cognitius (moure la imaginació) 
- Objectius afectius (tenir en compte l’altre, aprendre a escoltar-lo i a 

relacionar-nos-hi). 
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Delimitació clara de l’espai de joc per a marcar la frontera entre joc teatral i 
realitat. 
Jocs d’expressió corporal. 
Jocs de desplaçament i  de consciència de l’espai. 
Jocs d’expressió vocal i iniciació al contacontes. !
Jocs dramàtics i d’improvisació !
Objectius: 
- Flexibilitzar la imaginació i la creativitat. 
- Reconèixer i explorar les emocions. 
- Entrenar la confiança i l’espontaneïtat. 
- Aprendre a cooperar i a donar suport al grup. 
- Desenvolupar l’escolta en el  joc dramàtic. !
Jocs de flexibilitat de l’imaginació. 
Jocs d’improvisació amb les emocions.  
Reinvenció i reinterpretació de contes del món. !
Treball d’escriptura teatral i espectacle final !
Objectius :  
- Treballar de manera vivencial el contingut del text teatral. 
- Crear un guió a partir dels jocs d’improvisació. 
- Treball sobre el personatge. 
- Descobrir  alguns elements del llenguatge teatral (desplaçaments, silenci, 

moviments creadors d’atenció). 
- Apendre a dur a terme un projecte col•lectiu.
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