
INTRODUCCIÓ AL TEATRE 
- Per a 1r, 2n i 3r de primaria. 

Inici de les classes: dilluns 4 d’octubre de 2021 
Finalització de les classes: dilluns 30 de maig de 2022 

El curs d’introducció al teatre el dividim en tres grans blocs:


El primer, que s’allarga, aproximadament, fins les festes de Nadal, el dediquem a que les 
nenes i nens comencin a perdre la vergonya i s’iniciïn en el món del teatre a través de 
jocs teatrals. Aquests ens serviran per agafar confiança, començar a conèixer i projectar  
la nostra veu i reconèixer i reproduir les emocions més bàsiques: alegria, tristesa, por i 
ràbia: la base del teatre.


Durant la segona etapa (mesos de gener i febrer) començarem a iniciar-nos en el que 
pròpiament es coneix com a “fet teatral”. Cada setmana, a través d’un conte popular, ens 
convertirem en els seus personatges i aprendrem a interpretar-los.


La última part del curs la dedicarem a preparar un petit espectacle per a les famílies.


TALLER DE TEATRE MUSICAL 
- Per a 4t, 5e i 6e de primaria. 

Inici de les classes: dimecres 6 d’octubre de 2021 
Finalització de les classes: dimecres 2 de juny de 2022 

Aquest taller està dividit en dues parts. 


A la primera, que s’allarga fins a principis de febrer, aprofundim en aspectes teatrals més 
complexos: les intencions, les accions i les emocions complexes. També comencem a 
descobrir que modificant la nostra posició corporal, la nostra energia o la veu podem 

 de 1 2

www.articaregina.cat



crear diferents personatges. Dediquem algunes sessions a la música de cara a 
l’espectacle de final de curs.

Cada classe està estructurada de la següent manera: una primera part (15 minuts aprox.) 
de jocs d’escalfament i concentració; una segona etapa amb l’exercici principal de cada 
sessió i una tercera part (10 minuts aprox.) on posem en comú el que hem treballat 
durant la sessió i enfilem el que treballarem la propera classe.


Durant la segona part del curs, a partir de març, comencem a preparar un espectacle 
musical per oferir-lo a les famílies l’últim dia de classe.




       Per a qualsevol consulta podeu escriure a info@articaregina.cat 

         Per a matricules podeu omplir aquest formulari.
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