EDUCACIÓ ARTÍSTICA i FOMENT A LA LECTURA
Teatre social amb alumnes del SIEI (Suport Intensiu a l’Escolarització
Inclusiva)
FORMAT
Taller
PROGRAMA
Teatre a les escoles. Alumnes de la Unitat de Suport a l’Educació Especial
DESTINATARIS
Alumnes de primària que formen part del SIEI (Suport Intensiu a l’Escolarització Inclusiva)
CALENDARI
Al llarg del curs, a concretar amb les escoles.
DURADA ESTIMADA
Sessions de 45 minuts o d'1’5 h (segons els centres i els grups)
OBJECTIUS:
-

-

Afavorir els processos d’integració i d’inclusió dels
alumnes del SIEI en les activitats generals del grup utilitzant el joc dramàtic
com eina per al desenvolupament personal. Facilitar el camí cap a la
descoberta d’un mateix.
Desenvolupar capacitats personals com: imaginació, observació, creativitat,
concentració, expressió oral i corporal.
Exercitar i enriquir les capacitats físiques, mentals, emocionals i socials dels
infants per tal de guanyar seguretat en un mateix.
Conèixer pors, neguits, límits, vergonyes i utilitzar-les com a eina pròpia i no
com un obstacle.

DESCRIPCIÓ
El teatre aporta al nen/a coneixement sobre el seu cos i facilita la socialització i la
responsabilitat, ja que el teatre fomenta el treball en equip, on cadascú té un rol, paper o
responsabilitat que ha d’assumir dintre del grup, cosa que fa que el nen/a maduri internament.
Ajuda a superar pors i vergonyes. Fer teatre afavoreix l’autoestima.
S’entén el teatre com a eina d’integració amb nens amb els quals s’han de treballar aspectes
relacionats amb la comunicació i la relació vers els altres.
METODOLOGIA
Dinàmiques de grup per abandonar la timidesa i la vergonya. Jocs d’imitació i tècniques de
mímica per tal de facilitar l’expressió física i introduir conceptes sobre la comunicació no verbal.
Tècniques per a treballar la memòria. Jocs dramàtics que provoquen la generació de diferents
sensacions i sentiments en els participants. Amb disfresses treballarem el “jugar a ser” algú
diferent i crear situacions en les quals es relacionin tots els personatges creats.
Representar escenes quotidianes on els nens assumeixin diferents rols habituals en el seu
entorn (pares, germans, professors, amics...)
LLOC DE REALITZACIÓ
El taller es fa a la mateixa escola.
RECURSOS
Humans: un professora/or per taller.
Material: reproductor de CD. Al llarg del taller, si surt la necessitat d’un material específic es
consultarà amb l’escola.
Econòmics: el personal docent de l’Aula de Teatre ja té unes hores assignades a aquests
tallers.
OBSERVACIONS
L’aula on es faci el taller ha de comptar amb espai suficient per poder fer les improvisacions,
els treballs d’expressió corporal i tenir bona acústica.

INFORMACIÓ
Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre emusica@montornes.cat
Tel. 93 568 63 67 (tardes)
INSCRIPCIONS
A la pàgina web de l’Ajuntament:
https://www.montornes.cat/seu_electronica/serveis-i-tramits/cateld-d-activitatseducatives/formulari-de-sol-licitud-d-activitats-educatives
Departament d’Educació. educacio@montornes.cat
Telèfon: 93 5667004 / 630281538

