
PORTES OBERTES 
extraescolar Taller de Teatre 

el 2 d’octubre de 18 a 19h.

Si ets algú creatiu, t’agrada somniar 
despert i tens curiositat per 

la interpretació vine a provar!

64 64

Cada dilluns de 18 a 19 h.
Inici de l’activitat: 2/10

Informació: tel. AFA 626 474 293



PROPOSTA  

DE TALLER DE 

TEATRE  

PER AL CURS 

2017-2018  
 



Professor: Albert Roig  

Actor Barceloní nascut el 1989, que va iniciar la 

seva formació, de ben jove, a l’Estudi Nancy 

Tuñón, més endavant va passar pel Col·legi de 

Teatre de Barcelona i, finalment, va acabar la seva 

formació graduant-se en Art dramàtic per l’ESAD 

Eòlia . Entre d’altres, destaca la seva participació 

en espectacles de la companyia Patates amb Suc 

en espectacles com Telepitja, Wild (a Letònia), I 

Love you Hamelin o Polsador.  Va ser membre de 

la companyia Lactor en muntatges com Familia 

disfuncional i Homenatge a Josep Abril i 

Argemí. Dalt l’escenari, també ha intervingut en 

lectures dramatitzades, i obres de Teatre com La 

traviatas , Mort accidental d’un anarquista , 

Suenan caballitos, Ser o no ser, El Metge a garrotades, actualment, està en assajos d’El Cid 

amb la companyia La Vocal .  

Pel que fa al món audiovisual ha aparegut en diversos curtmetratges com El ninot de drap, 

Singles, Kim amb K, Bon appetit, Sábado, o Clara, així com a Set D’Art de Canal Taronja, 

com a presentador. També té aparicions a Pecats capitals  (Tv3) , La Riera (TV3) i Jo, el 

desconegut  (TV3 i TVE).  

Actualment, compagina la feina d’actor amb la docència teatral, el disseny i altres projectes 

tant davant com darrere la càmera.  
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Presentació del taller :   

E t s  a lgú  c reat iu?  T ’ag rada somiar  desper t ,  f e r  vo lar  la  

t eva  imaginac ió?  Tens  cur ios i ta t  per  la  in terpre tac ió?  

Aquest taller és per a tu! Està dirigit a alumnes de secundària que, com tu, tinguin 

ganes d’endinsar-se o redescobrir el món de la interpretació. No requereix un nivell 
previ però si moltes ganes d’aprendre, jugar i passar-ho bé.    

La durada de les sessions seràn de 60 minuts, un cop per setmana. El taller tindrà la 

mateixa extensió anual que el curs escolar ( 9 mesos aproximadament ) sortint a unes 

30 sessions aproximadament.  

Durant aquests mesos, jugarem, ens descobrirem, improvisarem, farem volar la 

imaginació, ens perdrem, crearem personatges, ens emocionarem, riurem, farem riure 

als altres, i finalment, farem una obra davant de públic. Amb tot aixó, intentarem 

descobrir una mica més aquest fantàstic art de la interpretació. 

Apunta ’ t  i  descobre ix  e l  fan tàs t i c  món de l  t ea t re  !   
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Motivacions :  

“Es tem fe t s  de  la  mate ixa  matèr ia  que  e l s  somnis”  

Es diu que el teatre és un reflex de la vida, que tot alló que veiem damunt l’escenari és 

un mirall de la realitat que vivim i coneixem. També es diu que el teatre ens permet 
somiar. Per aquest motiu, no seria estrany que, gràcies a aquest art, siguem més 

coneixedors de nosaltres mateixos, créixer com a persones i, sobretot, aprendre a 

relacionar-nos millor amb el nostre entorn.   

De petit, jo era dels que m’agradava disfressar-me, imitar a gent i fer riure a aquells 

que m’envoltaven. Sempre somiava en pujar a l'escenari. De fet, tota la meva primària, 

secundària i batxillerat me'ls vaig passar fent teatre extraescolar. M’encantava. Alhora, 

feia obres al poble, explicava monòlegs…Més endavant, vaig descobrir nous mons 

teatrals lluny del que jo creia que era el teatre fins aleshores. Gràcies al teatre, vaig 

trobar noves habilitats que vull seguir explorant. Vaig tenir la sort de descobrir-ho de 

petit i crec que encara sóc més afortunat de poder-ho compartir, de poder ensenyar el 

que he après i, al mateix temps, aprendre dels alumnes que tinc. 
A més, en una actualitat en que estem dominats per la tecnologia es fa necessari tenir 

uns moments a la setmana per a emocionar i deixar-se emocionar, riure, plorar, cridar, 

jugar, en definitiva passar-ho bé i ser persones. Crec que la motivació principal 

d’aquest taller és aquesta. Penso que per als joves pot ser molt beneficiosa la pràctica 

del teatre ja que poden “desconnectar” d’aquesta vida virtual actual, per a 

“connectar” amb ells mateixos i poder expressar-se, sentir, pensar, fer-se preguntes, 

descobrir, ajudar i involucrar-se amb altres companys tot divertint-se. I com si d’un 

equip de rugbi, futbol, bàsquet, etc, es tractés, en el teatre també hi ha uns integrants 

de l’equip i algú que els acompanya durant l’entrenament i finalment en el partit/obra 

de teatre final. Vull que els nois i noies que s’apuntin a aquest taller, es diverteixin, per 

sobre de tot. Que gaudeixin fent teatre, que perdin la vergonya al públic i aprenguin.  

El teatre és una manera d’entendre, explicar i compartir la vida, que podem trobar en 

espais diversos…Tot és qüestió d’explorar, imaginar i expressar-nos, tot això, en un 

espai de diversió, respecte i lliure de prejudicis. 
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Objectius :  

- Desenvolupament d’aptituds de confiança, comunicació i cooperació.  
- Reconèixer les possibilitats personals i col·lectives, d’expressió, creació i moviment. 
- Treballar la memòria, la dicció, la concentració i la relaxació.  
- Arribar a poder escriure els seus propis textos dramàtics.  
- Descobriment personal i desinhibició davant el grup.  
- Desenvolupar la espontaneïtat, la improvisació i la creativitat.  
- Coneixement de nou lèxic. 

Continguts :  

Els continguts són orientatius ja que depenen del grup i com aquest vagi avançant.   

PRIMER TRIMESTRE  

1. Sessió de taller :   
Relaxació 

Ritme i Psicomotricitat  

Expressió corporal  
Expressió Vocal 

Dansa 
Improvisació 

Joc  

Emoció 
Joc dramàtic col·lectiu 

Treball del temps, l’espai, el grup, 
energia, etc.  

SEGON TRIMESTRE  

1. Sessió de taller. 

2. Altres tècniques:  
Màscares, Ombres Xineses, Teatre 
Invisible, Teatre Fòrum, Teatre de 

l’Absurd, entre d’altres.   

3.Treball a partir d’altres tècniques: 
A partir d’aquestes petites píldores 

es crearan petits exercicis grupals 
per a mostrar (a classe). 

TERCER TRIMESTRE  

1.Sessió de taller. 

2. Creació d’un espectacle : 
Entre tot el grup ens posarem mans a 
la obra per a poder arribar a fer una 

performance/obra final de curs. A 

partir d’un text ja escrit o de la 
creació, entre tots, d’un espectacle 

teatral per a mostrar davant el 
públic. 

Exemples:  
Happenings 

Performances 

Microteatre  
Monòlegs  

Teatre del Absurd 
Comèdia - Esquetxos 

Escenes de diferents obres  

Treballarem:  
Creació de Personatge.  
Construcció d’escenes. 

Escriptura i creació d’un espectacle.  

On farem l’espectacle: 
Està per decidir, però estem buscant 

un teatre on poder fer la mostra, 

juntament amb altres escoles. 
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