
 

 

 

 

 

TALLER de TEATRE 
                                Amb aires d’estiu 

 

 
OBJECTIU 
En aquest Taller ens endinsarem en el fantàstic món del Teatre en tots els seus aspectes. 
Descobrirem que el Teatre no es només un escenari amb els seus actors i actrius, darrere 
les cametes i sota les bambolines, hi ha tot un món , escenografies, vestuaris, atrezzo, 
maquillatge, efectes de  so i llum... En fi, que ensenyarem la majoria d’elements que fan un 
espectacle.          
 
A QUI VA DIRIGIT?  
Aquest Taller va dirigit a qualsevol nena o nen que siguin creatius, que els agradin les 
manualitats, cantar, dibuixar, que siguin actius o que busquin tranquil·litat. En el món del 
Teatre hi ha cabuda per a tothom atès que és un punt de trobada d'un munt de disciplines 
ben diverses.  

 
QUE FAREM? 
Treballarem per setmanes amb el propòsit de muntar una escena i un número musical per 
tal de que puguem treballar totes les facetes del teatre. Tan les que es veuen sobre l’escenari 
com les que no!  
Per tal de que això sigui possible, això es el que treballarem cada setmana:  

 
Primera setmana    serem pirates   
Treballarem sobre el musical “Mar i Cel”. Prepararem una cançó, buscarem l’essència de 
pirata que té cadascú i construirem el nostre propi vestuari i material per uns pirates com cal.  

 
Segona setmana  serem llums dalt de l’escenari  
Treballarem sobre el musical “The greatest Showman” i farem treball de cos i de presència 
escènica dalt de l’escenari. També treballarem les llums i els focos que es necessiten per fer 
teatre! Omplirem l’estiu de llum ! 
 
Tercera setmana  serem màscares.  
Treballarem sobre el musical “Scaramouche”, construïrem les nostres màscares i tocarem 
instruments per acompanyar la nostra veu!  
Serem les màscares que vulguem ser ! 
 
Quarta setmana   serem els personatges dels contes que tothom coneix.  
Treballarem sobre el musical “Boscos endins” i descobrirem que és això de crear un 
personatge i fer que sigui nostre !   
Serem qui més ens agradi ! 

 
Totes les activitats  les podrem anar variant en funció de les dinàmiques de cada grup, i 
enfocarem el treball en funció de les inquietuds o interessos de cada nen o nena. Com ja 
hem dit hi ha tot un munt de coses a fer en un espectacle de Teatre i totes absolutament 
totes son necessàries.  
 
Viurem i desvetllarem,    

La Màgia del Teatre !! 


