PLA DE FORMACIÓ DE BADALONA

Presentació del curs

El teatre
una eina de relació i comunicació
• Visita guiada al Teatre Zorrilla i presentació de l’activitat de
formació “El teatre eina de relació i comunicació” prevista
per al curs 2010/2011

• Breu conferència “El teatre a l’escola” a càrrec de Rosa Gàmiz,
actriu i professora de teatre.

• Activitat pràctica, dirigida pels professors del curs i dels tallers de
teatre de les escoles i instituts de Badalona.

Lloc:

Teatre Zorrilla (sala d’assaig)
Entrada pel c/ San Miquel

Dia:

Dijous, 29 d'abril de 2010

Horari:

De 17.30 a 19.30

Cal confirmar l’assistència al CRP de Badalona (crp‐badalona@xtec.cat / tel 93 460 22 26 )

Organitza: Centre de Recursos Pedagògics i Ajuntament de Badalona

Centre de Recursos Pedagògics Ciutat de Badalona
Avda. del Maresme 212. 08918-Badalona Tel. 93 460.22.26 Fax. 93 383.57.44

http://www.xtec.cat/crp-badalona
crp-badalona@xtec.cat

Sessió de presentació del curs:
El teatre: una eina de relació i comunicació
Teatre Zorrilla de Badalona / dijous, 29 d’abril de 2010 / 17.30 h

CONTINGUT DE L’ACTIVITAT PRÀCTICA
Formadors: Marta Corral, Arnau Marín, Francesc Ferrer i Sílvia Martín
√ La posta a punt

Marta Corral
Exercicis de concentració grupal i individual. La memòria i la retentiva; com treballar-les? Quan i com un
grup pot començar a treballar? La observació element clau per la concentració. Què és la memòria
corporal?

√ Acció / Reacció (La descoberta de les emocions a partir de les accions físiques)
Francesc Ferrer
Exercici en parelles, que consistirà a posar-se un davant de l’altre i a través de l’estímul físic anirem a
trobar la paraula i esdevindrà improvisació.

√ Complicitat i cohesió grupal.
Arnau Marín
Joc en parelles, ens connectarem a través de gomes de pollastre i, sense abandonar la mirada seguirem
una música. Poc a poc anirem ajuntant parelles i acabarem seguint un ritme plegats.

√ El joc teatral com a mètode d'aprenentatge.
Sílvia Martín
Joc en grup, per a desinhibir-nos, relacionar-nos i treballar el concepte de ritme i la memòria.

Organitza:
Pla de formació del Professorat

Av. Maresme, 212
Badalona

