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Hem de fer teatre per esbrinar qui som
 i descobrir qui podem arribar a ser

 

Sóc l'Aïda Puig de Corbera de Ll. 
M'he format com a actriu a la Nancy Tuñon i
com a pedagòga teatral a l'Institut del
Teatre. 
 
Imparteixo tallers teatrals i faig
representacions des de fa 10 anys sempre
des de la vessant pedagògica.
 
Em defineixo com a Artista-Pedagoga ja
que utilitzo la pedagogia i els coneixements,
les tècniques i els instruments propis de
l'art dramàtic, en tallers pràctics amb la
finalitat de barrejar-los i obtenir la seva
màxima potencialitat amb vistes a una
ensenyança creativa i una implicació social i
cultural. 
 
Em considero una mediadora implicada en
la formació de les persones a través de l'art
dramàtic i en la producció, creació i
programació d'espectacles als quals tothom
és convidat a assistir. 
 
Em sento feliç, talentosa i segura de mi
mateixa perquè faig el que m'agrada i tinc
ganes de fer-ho, creativa perquè inverteixo
en el procés d'aprenentatge convençuda de
que l'ensenyança té el seu encant i
seductora i enamorada perquè estimo les
persones que m'hi acompanyen.

QUI SÓC



A través del joc teatral
gaudirem compartint,
creixent i aprenent els

uns dels altres. 
CREATIVITAT 
imaginació 

ESPONTANEÏTAT
expressió corporal 

OBSERVACIÓ 
CONCENTRACIÓ 

escolta activa
COHESIÓ GRUP

habilitats socials 
EXPRESSIÓ ORAL 

autonomia 
AUTOESTIMA

emocions  EMPATIA
esperit crític positiu

PERSONALITAT

CONTES DEL MÓN JOC TEATRAL

La Paquita ens enviarà vídeos des de diferents
països del món per conèixer diferents tradicions,
cultures, monuments i contes amb diferents
valors.
 Explicaré el conte, realitzarem jocs educatius
relacionats i representarem junts el conte
introduïnt elements teatrals. 
També tindrem el passaport de la Paquita que
anirem omplint-lo valorant les sessions tot posant
gomets de diferents colors.

 
 

Per a infants de parvulari
 

 
 

Per a infants de primària

A partir dels objectius de la pedagogía teatral i
través del joc teatral gaudirem compartint,
creixent i aprenent els uns dels altres per tal
d'aconseguir eines que ens facin ser i estar
millor en el nostre dia a dia com a individus i en
societat. 
 
Durant l'últim trimestre prepararem el
muntatge d'una obra teatral a través dels
diferents elements que la composen per a
representar-la a final de curs en públic.

OBJECTIUS PEDAGOGIA TEATRAL
- VIURE EL COS
- SENSOPERCEPCIÓ
- CONCENTRACIÓ I ATENCIÓ
- COMUNICACIÓ
- FLEXIBILITAT/RIGOR
- PENSAMENT PRÀCTIC I AUTÒNOM
- CONTROL EMOCIONS
- SENTIMENT DE GRUP  
- INTERACCIÓ SOCIAL
- CONTINGUT HUMÀ
- ORALITAT

 
 

PEDAGOGIA TEATRAL 

QUE DIGUIN I FACIN 
EL QUE HAN DE DIR I FER

L'art dramàtic desenvolupa la sensibilitat
artística de l'infant, les seves capacitats
per interpretar un paper i les seves
habilitats a expressar-se.
 
És necessari permetre als infants
desenvolupar la seva creativitat, millorar
el seu sentit crític, afavorir el
desenvolupament de la seva comunicació
i ser autònoms en el procés creador.

Basat en un projecte pedagògic de El Teatrí


