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Objectius 
 
 
El teatre és una eina fonamental per al desenvolupament de la persona. Amb aquests cursos 
no es pretén només formar actors sinó contribuir a la formació integral dels alumnes: 
coneixement d’un mateix, seguretat personal, capacitat d’observació,  expressivitat, domini 
del cos i de la veu, treball en equip, responsabilitat... sense oblidar mai que el més important 
és que s’ho passin bé. 
 
I ho fem a través de 6 línies prioritàries : 
 
1- El treball d’improvisació és la base del nostre mètode. Partim sempre de situacions 
marcades més o menys pel professor/a: de situació, de personatge, d’estat, de circumstància, 
etc. 
 
2- La imaginació. Els nens i nenes aprenen a desenvolupar les seves històries, a marcar-ne 
les parts i els personatges. No treballem mai amb textos teatrals. No volem que el nen o la 
nena es passi tot el curs treballant un sol personatge, sinó que pretenem que desenvolupi unes 
tècniques i unes aptituds teatrals que l’encotillament d’un sol personatge mai ens podrà oferir. 
 
3- El grup. Donem molta importància a la cohesió del grup. El treball es desenvolupa  tant en 
petit com en gran grup, i se’n canvia constantment la composició .   
 
4- El ritme. La major part de la classe l’alumne/a està en actiu, però també donem 
importància a saber mirar i escoltar, per saber després fer una crítica constructiva del treball 
dels altres. Per això, una petita part del temps, la dediquem a mirar-nos els uns als altres, 
mirar i ser mirats. 
 
5- La informació. Ens agrada que els nostres pares estiguin sempre informats del treball que 
portem a terme. Per això, un cop començat el curs, fem una reunió amb ells per explicar quin 
és el nostre mètode de treball i, a les acaballes, tenen l’opció de parlar amb el professor/a per 
fer una valoració del treball que ha realitzat el seu fill/a. 
 
6- Ensenyem el que fem. A l’equador del curs oferim a tothom l’oportunitat d’assistir a una 
classe en qualitat d’espectadors: el Dia de portes obertes.  
El darrer dia de curs podrem observar els resultats del treball fet durant tot l’any: els Tallers. 
La representació d’un taller, però, no és mai l’objectiu principal del nostre treball. Per això, 
quan vingueu, trobareu un esbós d’espectacle on, res més que haver-s’ho passat bé és 
important. No ens interessa el decorat, ni les llums, ni la interpretació fantàstica aconseguida 
amb la repetició i els assajos. El que volem és que el nen s’ho hagi passat bé estimant el teatre 
i jugant a fer-ne. 

 
 


