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Introducció 

Taller de tècniques teatrals i comunicación en el àmbit familiar 

Unió d’un procés creatiu que es forma en diverses generacions, aprenent 

col.lectivament la idea del joc per si mateix i jugar corporalment. 

Normalment acostumem a veure activitats sols a adults, I activitats sols 

per a nens, per facilitar l’aprenentatge pedagògic, lúdic i ens alguns casos 

artístic; que passaria si els nens/pares/avis treballéssin en un mateix espai 

i si el procés creatiu fós col.lectiu? 

El diàleg és molt important a la llar familiar, ja que en totes relacions 

familiars s’estableixen valors, afectes emocionals i complicitats, ja que 

mantenir una bona comunicación és fonamental. 

La creació d’aquest clima en un nucli familiar pot ser en alguns casos una 

feina no massa fàcil. Que la nostra comunicación com a individus falli pot 

ocasionar al llarg del temps conflictes en les nostres relacions socials del 

futur. 

Una bona comunicación des de la nostra infancia condiciona les nostres 

relacions del demà i és en el nucli familiar on es fomenta. 

El teatre utilitza tècniques de comunicación que en un principi tenen una 

funció artística, afavoreixen una interrelació més enriquidora del nostre 

entorn; així i com, el treball i coneixement d’aquestes tècniques pot 

millorar el creixement individual de l’individu i les seves relacions 

intergerenacionals. 



La familia, des d’un bon inici, es perfecte i equilibrada, el teatre i el seu 

coneixement a partir del joc ajuda a què flueixi la comunicación entre els 

seus membres i a reforçar els seus llaços personals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objectius, metodología i línies de treball 

L’objectiu principal d’aquest projecte és trobar la diversió de la 

comunicación a través del joc i amb aquest afavorir les relacions de la 

unitat familiar i cap a els altres. 

Les sessions teatrals es desenvoluparan en un espai, on hi haurà una 

primera part de treball corporal individual i col.lectiu, i una segona part on 

es decubrirà la historia del teatre, les seves tècniques i modalitats, tot a 

través del joc. 

 Algunes línies de treball: 

- Expressió oral 

- Expressió corporal 

- Investigació de rols 

- Resolució de conflictes: individu i grup 

- Concepte de “escolta” 

- Interrelació del individu en el grup 

- Creació col.lectiva 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DESTINATARIS 

 

Adreçat a famílies d’un mínim de dos membres i un màxim de 6, nens/es a 

partir dels 4/5 anys 

Mínim del curs:  4 famílies 

Màxim: 6 famílies 

 

 

 

PERÍODE D’EXECUCIÓ 

 

Aquest curs té una durada de sessions d’1 hora i mitja cadascuna durant el 

curs escolar; pot fer-se durant tot el curs o bé trimestralment. 

Preu d’inscripció: 50€/familia al mes 

 

 



CURRÍCULUM DOCENT 

 

Actriu multidisciplinar i clown. Nascuda a Tarragona, 

de 35 anys (vallenca) 

Diplomada en Art Dramàtic al Col.legi de Teatre de 

Barcelona (2008) i en Animació Sòciocultural a l'IESO 

Narcís Oller de Tarragona (2002). 

Com a disciplines i formació addicional complementà- 

ria consta de Cant i Pedagogia Vocal EVTS (Estil Voice 

Craft System) – Montse Franco E & MCIA, 

Teatre/Dansa amb Elisenda Nadal, Creació Teatral (Oscar Molina), 

Shakespeare Comediant (Ferran Audí), Clown (Merche Ochoa) entre 

d'altres metodologies teatrals. 

Freelance des de fa més de 15 anys com actriu de cos i text, creadora i 

directora d'espectacles fets a mida. 

Anteriorment ha treballat produccions pròpies, en Portaventura, 

Produccions LukyLuke, S.L., Cia.Teatronomia. 
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