A l’escenari només brillen les nostres capacitats

FORMAT
Teatre inclusiu a les escoles i instituts amb la Companyia de Teatre de la
Fundació Vallès Oriental
PROGRAMA
La Companyia de Teatre de la Fundació va ser fundada a l’any 2002 i està
integrada per persones amb disCapacitat intel·lectual ateses als centres i
serveis de l’entitat, professionals i voluntaris apassionats de les arts
escèniques.
A la Fundació entenem l’activitat de teatre com un recurs pedagògic, terapèutic
i artístic que fomenta la inclusió social.
Enguany, la proposta artística és una petita obra que gira entorn de les
emocions: expressem artísticament la por, la tristesa, l'amor, l'alegria... ja sigui
explicant el nostre dia a dia a la Fundació o adaptant l'obra "Ara som gegants"
de l'editorial Nanit.
DESTINATARIS
- 5è i 6è de primària
- 1er i 2on de secundària
CALENDARI
D’octubre a juny
DURADA PREVISTA
Petita obra de 30-40 minuts de duració
OBJECTIUS
Objectius treballats amb aquesta activitat:
•
•
•
•
•
•
•

Potenciar l'educació inclusiva en el marc de l'educació formal a partir de
donar visibilitat de la diversitat real de les persones
Compartir experiències i emocions a través de les arts escèniques
Sensibilitzar sobre la participació activa a la societat de les persones amb
disCapacitat intel·lectual
Desenvolupar la capacitat expressiva i creativa de les persones amb
disCapacitat i de l’alumnat que participa
Promoure els valors com l'empatia, el respecte i la tolerància a la diversitat
cap a col·lectius vulnerables a l’alumnat de primària i secundària
Fomentar la inclusió social de les persones amb disCapacitat
Facilitar el coneixement i la participació comunitària en l'entorn proper

LLOC DE REALITZACIÓ
Preferiblement al pati de l’escola o institut, es realitza amb un grup bombolla de
la Fundació respectant totes les mesures de prevenció de la Covid-19.

RECURSOS
Activitat gratuïta per a les escoles i instituts
Es requereix d’una connexió pròxima a una presa elèctrica
DESCRIPCIÓ I METODOLOGIA
Des de la Companyia de teatre FVO s’orienta tota l’activitat per tal de compartir
amb les persones ateses la visió del procés creatiu d'un espectacle de manera
global, des de l’inici al final i tenint en compte cadascuna de les activitats
secundàries que hi donen suport com l’adaptació dels guions, el suport a la
sala, l’amenització musical... Per a dur-ho a terme es treballa des de les
característiques de cadascuna de les persones que hi participa descobrint les
seves possibilitats, per damunt de les pròpies limitacions, i potenciant tots els
recursos del llenguatge dramàtic (els gestos, el moviment i les mirades).
Finalment, cal destacar la importància de la improvisació com a eina
generadora d'idees en el procés creatiu i com a eina de superació de les
limitacions ja sigui d’alt de l’escenari com al llarg del procés de construcció de
l’obra de teatre.
Amb un equip format per persones amb disCapacitat intel·lectual, el seu
monitor/a de referència i un membre de l’equip tècnic que pertanyen al mateix
grup bombolla, compartirem amb l’alumnat una petita representació teatral.
Estructura:
Presentació:
Qui som? expliquem què és la Fundació, quina tasca social fa, quins serveis té
i a les persones a les que atén.
Representació teatral:
De 30-40 minuts de duració on la música i la dansa també hi tenen un
protagonisme especial a banda dels diàlegs adaptats per a potenciar les
capacitats dels i les protagonistes.
INFORMACIÓ
Sònia Garcia
93 860 02 45 - fundacio@fvo.cat
INSCRIPCIÓ
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

