CURS 2018-2019

Arts escèniques.
-

Objectius generals de l’activitat:
o Fomentar el treball en equip.
o Consecució del sentiment estètic a
través de l’expressió i comprensió
d'imatges plàstiques.
o Potenciar la imaginació i creativitat.
o Aconseguir que els alumnes perdin la por escènica.
o Treballar l’expressivitat i les tècniques de vocalització.
o Aprendre a jugar fent teatre.
o Coneixes un mateix i acceptar-se tal com és.
o Treballar a partir de personalitats oposades a la nostra.
o Treballar l’expressió amb les seves pròpies derivacions d’aquesta.
o Tenir una base vocal relacionada amb el cant.

-

Calendari anual d’activitats: Una petita mostra a finals del primer trimestre o a l’inici
del segon trimestre; i, finalment l’obra de teatre de final de curs.

-

Horaris:
o E.I. (P4 i P5): Dijous de 17:00 a 18:30h.
o Cicle Inicial: Dimecres de 17:00 a 18:30h.
o Cicle Mitjà: Dilluns de 17:00 a 18:30h.
o Cicle superior: Divendres de 17:00 a 18:30h.
o ESO: Dimarts de 17:00 a 18:30h.

-

Metodologia de treball:
o Començarem les classes un quart d’hora més tard de l’hora d’inici per tal que si
s’escau els nens i nenes berenin i es canviïn.
o L’inici de les classes serà amb jocs d’activació i d’escalfament, per tal de posarnos en matèria. El desenvolupament de l’activitat dependrà del punt on ens
trobem del curs.
o A l’inici de curs farem jocs relacionats amb el desenvolupament de l’expressió a
partir de crear petites situacions relacionades amb comportaments o
emocions, petites escenes, començarem amb el treball de la veu, la dansa,
l’expressió plàstica, etc. A mitjans de curs ens centrarem més amb el treball de
l’obra final, per anar desenvolupant-la a un bon ritme, però també afegirem
treballs de situacions i jocs, segons es vegi l’evolució del grup. A finals de curs
ens centrarem només en assajos per tal d’acabar d’enllestir l’obra.
o Al final de cada sessió es faran jocs de relaxació i de reflexió, saber com els nens
i nenes s’han sentit i activitats de relaxació per tal que quan marxin a casa
tornin a la normalitat respecte al seu comportament.
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-

Normes de funcionament de l’activitat:
o Caldrà que els nens i nenes portin roba còmoda per fer les activitats, estil
xandall, malles, samarretes de cotó, etc. Farem activitats de moviment i
requereix que estiguin còmodes per tal de fer-ho. Si podem venir canviats a la
classe millor.
o La classe és d’una hora i mitja: 17:00h a 18:30h. Començarem a les 17:15h la
classe de teatre pels més petits, ja que haurem de destinar un quart d’hora per
berenar.
o Als alumnes d’educació infantil i cicle inicial de primària se’ls recollirà a l’aula.
o Pels més grans, CM, CS i ESO, destinarem un quart d’hora per berenar i canviarse de roba. Per tant la classe serà de les 17:15h a les 18:30, tindrem hora i
quart per treballar.
o Respecte el comportament volem que se sentin interessats i motivats per les
activitats i que respectin als companys/es i a la monitora. Si aquesta norma no
es compleix, es parlarà amb la família o, si el comportament és molt negatiu,
se’ls sancionarà d’alguna manera acordada amb la família, la coordinadora
d’extraescolars de la sessió cultural i la monitora, per tal que els nens o nenes
es prenguin les normes més seriosament.
o Les famílies es podran comunicar amb la monitora en finalitzar l’activitat per
parlar de coses que els preocupen o coses que els interessen. Si és una qüestió
col·lectiva, o a través del delegat/da que col·lectivament li comentarà a la
monitora les propostes que tenen les famílies.

-

Aspectes a destacar de l’activitat:
o És una activitat dinàmica i divertida en la qual les famílies i els nens i nenes en
poden veure un bon resultat gràcies a les obres o petites representacions que
farem a final de curs. Aquest fet fa que se sentin més orgullosos i puguin veure
la seva evolució a mesura que van aprenent coses noves. Aquesta evolució i
aprenentatge, el veuen reflectit a final de curs a l’obra de teatre i segurament
en molts vessants de la seva vida quotidiana.
o El teatre és una activitat molt útil per la relació amb la societat i l’entorn, i
també per l’aprenentatge de la llengua.

-

Material necessari:
o Roba còmode i sabatilles “xines” de color negre.

o Aigua i berenar.
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