
AMIPA CP DURAN ESTRANY

NOVES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2015-2016: TEATRE

A càrrec de Maria Rosselló Monserrat

Horaris: Dijous de 16 h a 17:30 h

Preu: 20 €/mes

Edats: A partir de 6 anys

Lloc: Teatre Municipal

El teatre contribueix al desenvolupament integral dels infants. Mentre es diverteix, juga, explora, s’expressa i

inventa, l'infant aprèn i experimenta. A partir del joc, treballam el moviment, el llenguatge, la memòria i

l’agilitat mental. Entre d'altres beneficis, aquesta pràctica afavoreix:

- la desinhibició, la confiança, l’autoestima i el respecte

- la formació i desenvolupament del caràcter

- la imaginació, la creativitat i el coneixement d’un mateix 

- la capacitat d’atenció, la concentració i l’observació

- la capacitat espai-temps, la motricitat, la propiocepció, el llenguatge verbal i gestual

- el control de les emocions i la capacitat d’empatia

- la responsabilitat, la feina en equip, el respecte i valoració dels companys

- la llibertat expressiva en totes les manifestacions: corporal, intel·lectual, vocal

- l'interès per la poesia, la literatura, la fantasia, la música, la creativitat i l’art

- la relació amb els altres

Metodologia:

Atenent a les necessitats, els gustos i l'edat dels infants, es treballen aspectes de la tècnica teatral, com ara

la presència actoral, la vocalització,  el volum i projecció de la veu, la situació o col·locació en l’escenari,

l’organització i l’ordre a l’hora de parlar, la creació de diferents personatges, la manipulació d’objectes, el

ritme i musicalitat, les diferents maneres d’expressió, etc.

Estructura de les classes:

S’adaptarà l’edat dels infants i el grup, i seguirà aquest esquema:

1 Escalfament: Estiraments. Es treballa la respiració i la flexibilitat i es relaxa la ment per obrir-la a la 

suggestió, imaginació i connexió amb el propi cos.

2 Concentració i confiança: exercicis i jocs de desinhibició, d’atenció i reflexos, de ritmes, de confiança en 

els altres, de treball del gest, de treball amb les emocions, la veu, etc.

3 Expressió i creació: jocs d’improvisació i creació. Es desenvolupa la capacitat per a imaginar històries, 

transformar-les en joc dramàtic i representar-les

4 Reflexió: Es reflexiona sobre què ens ha agradat més o menys, es connecten coneixements, s’aporten 

idees, s’expressen sensacions... 

5 Treball d'una obra de teatre: segons el temps i les característiques del grup, es pot encaminar l’activitat 

cap a la creació d’un espectacle o mostra 

Maria Rosselló Monserrat (Palma, 1985) és actriu. És llicenciada en Art Dramàtic per l'Institut del Teatre de

Barcelona i també té estudis de Filologia. Ha participat en nombrosos muntatges teatrals a càrrec de

directors com Josep Ramon Cerdà, Jaume Massegosa o Juanma Palacios, a més d'actuar freqüentment

amb la companyia Estudi Zero Teatre. També ha estat dobladora de dibuixos animats, correctora de guions

de televisió, contacontes, monitora de temps lliure i professora de teatre per a infants a diverses escoles,

entre d'altres ocupacions.


