
 
 
NOM DE L’ACTIVITAT:  Taller de Teatre 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:  

El teatre constitueix una manera de mirar, d'entendre i de retratar el món; i és per tant 
un element clau a l'hora de relacionar-se, de prendre contacte amb el món. Si bé és 
cert que amb nens d'edats compreses en els primers anys de la primària no podem 
treballar amb tota la complexitat i sofisticació que l'actuació requereix, és molt 
possible treballar el joc teatral, les bases del que és jugar en escena. El treball en equip 
per tal de construir alguna cosa visible per als altres. En definitiva, el teatre ajuda els 
nens i joves a desenvolupar la percepció, la col·laboració i l'empatia, els ajuda a 
comunicar-se i socialitzar-se, els estimula la imaginació, potencia el desenvolupament 
de la creativitat.  
El teatre ens serveix, doncs, per a treballar la disciplina, la paciència, la sensibilitat, la 
coordinació, el treball en equip, la capacitat memorística i de concentració. És, a més, 
una gran font de diversió i plaer. I el que és més important, és una gran manera d'estar 
en grup,de socialitzar, a la vegada que es potencia la creativitat, allò únic que 
conforma cada persona.  
És, per tant, molt recomanable incloure el teatre dins totes les etapes de l'educació, 
especialment en l'etapa infantil. 
 

OBJECTIUS GENERALS:  
 

1- Mostrar respecte, confiança i empatia pels membres del grup. Aconseguir un 
grup social i de joc/treball cohesionat. 

2- Millorar la capacitat de concentració i atenció. 
3- Mantenir l'atenció i la concentració durant representacions d'uns 10-15 minuts. 
4- Ser capaç d’improvisar ritmes; representacions de paraules a través del 

moviment, i petites històries. 
5- Aportar les pròpies idees en la creació de petites estructures (petites obres de 

teatre) per a les portes obertes de final de curs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

CODI: ITENF01 

REVISIÓ: 00 



CONTINGUTS: 
 
CONCEPTUALS: 

•Moviment corporal i psicomotricitat. 

•El ritme 

•El nostre cos com a instrument; la veu, percussió corporal, altres. 

•Contes i històries inventades 

•Treball en parelles, en petits grups i amb la totalitat de membres del grup. 

•Atenció i escolta. 

•La veu: articulació i respiració. 

•La veu: com usar-la per fer diferents personatges. 

•Memorització: petites escenes, algunes cançons, etc. 
 
 
PROCEDIMENTALS: 

•Jocs i dinàmiques que requereixin jugar en parelles, en petits, grups o la participació 
de tot el grup. 

•Repetició de jocs ja fets a classe,o ja coneguts. 

•Repetició i assaig de les petites estructures que anem creant de cara a les portes 
obertes de cada trimestre. 

•Jocs rítmics. La màquina, la ràdio, l’instrument humà, el concert d'aplaudiments. 

•Jocs de rapidesa mental i d'invenció narrativa: les paraules encadenades, el 
bombardeig d’improvisacions, els disbarats duts a escena, llegir i mimar un conte; 
inventar i mimar un conte. 

• Jocs tradicionals implicant la interpretació de personatges: cuit amagar, pica-paret de 
formes i personatges, el pistoler amb personatges, etc. 

•Pluges d'idees per decidir sobre què tracten les escenes i/o obres que vulguem crear i 
mostrar. 
 
 
VALORS: 

•Mostrar una actitud respectuosa envers els companys en el moment de jugar/ 
interpretar tots junts. 

•Mostrar una actitud respectuosa davant els companys i companyes en els moments 
que interpreten. 

• Mostrar una actitud entusiasta, estar engrescat amb les dinàmiques. És en gran part 
responsabilitat del monitor fer que els alumnes gaudeixin de les activitats proposades. 

•Gaudir de la pràctica musical sentint-se tranquil i relaxat. 

•Adquirir interès envers el teatre, i allò que implica: el joc, el treball en equip, la 
fantasia, les històries, l'observació del món. 

•Sentir-se lliure i relaxat d'aportar les pròpies idees i propostes per a les 
improvisacions i les petites peces teatrals que assagem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



COM S’ESTRUCTUREN LES SESSIONS: 
 
- (0-10)Degut a que la sessió comença a les 17h i els alumnes tot just han acabat les classes, els 
deixem 10 minuts per a que puguin esmorzar i airejar-se una mica. Tenen des de 16:50 fins a 
les 17:00 per berenar i airejar-se. 

-(10-20)La sessió de teatre sempre comença amb algun joc o dinàmica d'escalfament. El joc ha 
d'incloure elements de concentració, rapidesa, concentració i atenció a l'exterior (l'espai i els 
companys). Exemples: Joc dels paquets; jocs de rei i seguidor en parelles (dinàmiques de 
clown); jocs d'estímuls com el pistoler i el zip-zap-zup; jocs d'escolta grupal, en què tots han de 
fer una mateixa acció a la vegada. 

-(20-30) Comencem a treballar amb dinàmiques que tinguin a veure amb aquell aspecte en 
què ens centrem en la sessió: màscares corporals (imitació d'altres persones, animals, etc), 
ritme, musicalitat, narració d'històries, etc. Les primeres dinàmiques han de ser improvisacions 
molt lúdiques, molt properes al joc infantil i fàcils d'entendre. Exemples: L'escultor i l'escultura 
(màscares corporals i imatges); la màquina i/o la ràdio (ritme i musicalitat); el pati de veïns 
(històries encadenades). 

-(30-45) L'activitat de mitjans de la sessió ha de permetre treballar aquell aspecte en què ens 
centrem de la sessió i també un major desplegament dels recursos de cada infant, per la qual 
cosa ha de prolongar-se més temporalment. A més a més, és important que aquestes 
dinàmiques siguin representacions. Això és: que un grup de nens actuï representi, i un altre 
grup de nens miri. I seguidament, fer el canvi de rol dels grups. Exemples: La Banda sonora; El 
bombardeig d'improvitzacions; Llegir i mimar el conte; La mateixa història en diferents gèneres, 
etc. 

-(45-55) Tornada a la calma. En els últims minuts s'ha de fer quelcom per tal que els 
participants baixin el nivell d'excitació, a la vegada que es manté la concentració. Es tracta de 
fer un refredament. Depenent de com estigui el grup després de cada sessió es podrà fer un 
tipus de refredament o un altre. Alguns possibles són: guiatge en parelles, un amb ulls oberts i 
l'altre amb ulls tancats; Massatges; taules de ioga-respiració; dinàmiques grupals en què tots 
han de fer la mateixa acció al mateix temps i les accions han d'acabar amb els alumnes 
descansant ajaguts al terra. 

-(55-60) Recollida i sortida de l'activitat. 

 


