
Formació homologada pel Departament  
d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Un projecte de:

Les arts escèniques  
al servei de l’educació
Curs per als professionals de l’educació  
de l’1 al 5 de juliol al Teatre Romea



Les arts escèniques  
al servei de l’educació
Curs per als professionals de l’educació  
de l’1 al 5 de juliol al Teatre Romea

Una proposta de formació de 30 hores amb una 
durada d’una setmana amb horari de 9 h a 15 h, 
homologada pel Departament d’Educació, que 
pretén acostar les arts escèniques i tots els seus 
vessants als professionals del sector educatiu amb 
l’objectiu de facilitar eines pràctiques aplicables  
en diferents moments del dia a les escoles
i instituts.

Una setmana intensa en què estarem en contacte 
amb grans professionals de l’àmbit artístic i educatiu 
que ens faran experimentar noves metodologies. 

Creiem fermament que educació i cultura han d’anar 
plegats, i aquesta és una nova proposta per unir, 
sumar i continuar avançant i explorant aquest camí.  
Us hi sumeu?

INFORMACIÓ PRÀCTICA

Inscripcions a serveieducatiu@viuelteatre.com, 
al telèfon 93 432 43 69 o a la web viuelteatre.com/
serveieducatiu.
Preu: 150 € (consulteu descomptes)
Limitat a 30 places.

Per poder certificar el curs cal assistir a un mínim del 80%.

L’avaluació de la formació es farà mitjançant la participació en les 
diferents activitats proposades.



  Dilluns 1 de juliol De 9 h a 15 h
“Per a què fer teatre a l’aula?”

Taula rodona: “L’expressió dramàtica en els nous  
contextos d’aprenentatge”, moderada per l’actriu  
Àngels Bassas amb Patrice Baldwin, Eduard Vallory,  
Marina Subirats, entre d’altres.

Taller: Drama for learning. Patrice Baldwin.

  Dimarts 2 de juliol De 9 h a 15 h
“Els instruments de l’expressió dramàtica”

Dansa creativa per a docents. Claudia Moreso. 

Hola, veu! Formació vocal per a docents. Nina. 

  Dimecres 3 de juliol De 9 h a 15 h
“Taller d’escriptura dramàtica: de l’acció al paper”

Diàleg amb la coralitat. Daniela De Vecchi. 

  Dijous 4 de juliol De 9 h a 15 h
“La dinamització de la classe de teatre”

El taller de dramatització com a pedagogia activa.  
Antoni Navarro. 

  Divendres 5 de juliol De 9 h a 15 h 
“Elements que acompanyen la representació teatral”

L’art de construir i manipular titelles  
com a eina educativa. Maria Santallusia.

YOUR SONG. La música al taller de teatre.  
Grup Musical XIULA.

Vestuari i escenografia a l’escola. Laia Sauret.

L’avaluació com a regal pedagògic.  
Recull d’opinions i comiat.

* Consulteu el CV de cada professor/a a la nostra web  
www.viuelteatre.com>ServeiEducatiu>Formació per a mestres

Programa



Amb el suport:

Organitzat per:

Formem part de:

Carrer de l’Hospital, 51
08001 Barcelona

Inscripcions:
Telèfon 93 432 43 69
serveieducatiu@viuelteatre.com

Més informació a: 
www.viuelteatre.com 
#MiradacreativaVeT


