
 
Teatre infantil amb Lazzigags

Des de l'AMPA proposem reprendre l'activitat extraescolar de teatre que ja s'havia fet altres anys, 
per als nens i nenes de P3, P4, P5, 1r, 2n i 3r de Primària (en funció dels alumnes es farien els 
grups).

El que ens proposa Lazzigags:

Continguts (en funció de les edats dels alumnes):
- Jocs de participació.
- Aprendre i escenificar cançons. Realització de petites coreografies.
- Escoltar contes, memoritzar i representar-los. Jugar amb els personatges dels contes.
- Escoltar i inventar contes per representar. Improvisació de diàlegs i escenes.
- Treball amb gesticulació, intenció, motivació, onomatopeies i acció dels  personatges.

Recursos didàctics del teatre
Tot jugant a fer teatre, es poden detectar característiques molt personals dels infants que difícilment 
es veuen a l'aula. Treballar els textos teatrals, escenificar-los i  reflexionar sobre el que hem vist 
ajuda l’alumnat a conèixer nous aspectes del món i d'ells mateixos.
Els nostres cursos permeten una introducció lúdica i desinhibida als aspectes més elementals del 
teatre: dramatització, moviment escènic, maquillatge, escenografia, vestuari, coreografies, música...
La nostra intenció final és que l’alumne/a s’iniciï en el món del teatre. La lectura expressiva, la 
creació, la dramatització de textos i situacions reals i la participació en el joc teatral són objectius 
que s’han d’acomplir progressivament. Un dels nostres centres d’interès és la insistència a proposar 
activitats que afavoreixin perfeccionar l’expressió oral i el foment de la creativitat individual dins 
un col·lectiu heterogeni. És molt important potenciar aquestes habilitats en una etapa en què 
l’alumne/a necessita guanyar seguretat per formar i madurar la seva personalitat.

L'activitat es farà els dimecres, de 16:45h a 17:45h. Començarà el 01/10 (hi haurà una sessió de 
portes obertes per als nens, i informativa per als pares, el 17/09).
Preu: 26 €/mes (aproximat; preu definitiu al setembre). Pagament: rebut domiciliat (trimestral).
________________________________________________________________________________
Formulari d'inscripció 

DADES: 
Nom i cognoms alumne/a__________________________________________________________

Edat______________                                Curs que farà el 2014-2015_______________________

Adreça________________________________________CP__________Població_____________

Correu electrònic______________________________________  Telèfon ___________________

Voleu TRANSPORT amb autocar?  Ruta A            Ruta B              (consulteu les rutes al web de l’Escola)

DADES BANCÀRIES
DADES BANCÀRIES

Titular compte Nom i cognoms:____________________________________

NÚMERO DE COMPTE - IBAN

5

Per motius d’organització de les activitats i de les rutes d’autocar, és imprescindible que

retorneu aquest full a Secretaria a partir de dimarts 27/05 i ABANS DE DIVENDRES 20/06.


