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ACTE,  l’entitat 
 
ACTE neix al setembre de 2007 com una aposta per oferir un teatre de 
qualitat que recolzi al sistema educatiu.  
 
Els seus espectacles proporcionen un  reforç a la tasca educativa que es 
realitza en els CEIP, IES i escoles del territori català. Facilita als professionals 
del món educatiu eines i recursos que els ajuden a realitzar amb una major 
eficàcia i des d’una vessant força lúdic la seva tasca. 
 
La finalitat d’ACTE, recollida en els seus estatuts, és: 
 

La promoció de teatre, amb finalitats educatives, a través de la 
representació d’espectacles, tallers, activitats extraescolars i de 
lleure, seminaris, mostres, concursos, etc. 

 

Per a poder realitzar l’activitat, a part dels espectacles de pròpia producció, 
que reforcen els continguts impartits a les àules, hem establert aliances 
amb diferents grups i companyies de teatre per tal d’oferir un ampli catàleg 
d’espectacles a les escoles, institucions, entitats (públiques i privades) i 
particulars que ho sol·licitin. Al mateix temps, també oferim a associacions i 
empreses un ventall de serveis i recursos relacionats amb el món del teatre 
que els doni suport en la consecució dels seus objectius socials i empresarials.  
 

Un altre dels aspectes bàsics de la seva tasca és el treball d’assessorament i 
recolzament al professorat en el moment que aquests es plantegen 
utilitzar el teatre com a instrument educatiu amb els seus alumnes. 
 

Des de la nostra creació, i en el decurs d’aquests 5 anys, ACTE ha col·laborat 
amb més de 110 institucions diferents (escoles, ajuntaments, entitats i 
particulars). Ha representat gairebé 115 espectacles i animacions, també ha 
realitzat 65 serveis diferents (tallers, monogràfics, carters reials, emissaris 
carnestoltes, etc.). Durant aquest període, també ha produït 23 espectacles 
propis i està en conveni amb gairebé 20 companyies de teatre. 
 
L’Associació Catalana de Teatre Educatiu (ACTE), és una entitat sense afany 
de lucre, amb seu social al carrer Provença, 74, 1-1 de l’Hospitalet, amb CIF: 
G64721558, inscrita en el Departament de Justícia, Direcció General de Dret i 
d’Entitats Jurídiques amb el número 35421 i en el Registre d’Entitats de 
l’Ajuntament de l’Hospitalet amb el número 899. 
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Objectiu i descripció del monogràfic 
 
 
 
Objectiu del monogràfic:  
Adquirir per part dels alumnes les tècniques i recursos bàsics que els ajudin a 
desenvolupar confiança i habilitat per poder expressar-se davant de públic en 
una situació formal com la d’exposar un treball de recerca o síntesi davant del 
grup classe, un auditori o un tribunal qualificador. 
 
 
 
Àrees de treball: 

- Teoria:  La presentació formal: 
   Per a què serveix? 

Estructuració del discurs: planificació, 
realització, avaluació. 

 
- Veu:  Escalfament 
    Vocalització paraules 
    Projecció veu 
 
- Cos:  Escalfament 
    Actitud corporal, la posició del cos 

 Descàrrega de tensions, potenciació i 
adequació musculatura 

 
-  Vestuari i estilisme: Elecció del vestuari adequat 
    Complements 
    Perruqueria i maquillatge 
 
-  Expressivitat:  Reflex d’emocions i els sentiments 
 
-   Tècniques oratòria: El tempo 
    El ritme 
    La coherència 
    Variacions tonals 
 
-  Posada en escena: Anàlisi de l’espai 
    L’escenografia 
    L’atrezzo 
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Adreçat:  
Alumnes que estan cursant 3r i 4r d’ESO, 1r i 2n de batxillerat i cicles formatius, 
que han de presentar i defensar oralment els seus treballs de recerca, crèdits 
de síntesi o similar. 
 
 
 
 
Estructuració del monogràfic: 
1 sessió teòrica de 2 hores de duració, amb tot el grup classe, en la que es 
treballaran els diversos àmbits exposats.  
 
Aquesta sessió teòrica es complementa amb una sessió pràctica de 2 hores de 
duració, amb grups reduïts, de 8 a 10 alumnes, en la que es filmarà un discurs 
que hauran de realitzar cada un dels alumnes i s’avaluarà el seu resultat 
(individualment i col·lectivament). Aquesta sessió s’impartirà al mateix temps a 
tot el grup classe i en cada grup hi haurà un tallerista que realitzarà la filmació i 
l’avaluació. 
 
 
 
Infraestructura: 
Necessitarem disposar de dos tipus d’espais on impartir les sessions. La part 
teòrica pot fer-se en la mateixa aula i es necessitarà un projector. Per la part 
pràctica necessitarem tants espais i projectors com grups resultin de dividir la 
classe.  
 
 
 
Per a la contractació del monogràfic 

 
Contacte: German Gómez Bosch 

 Telèfon: 677 33 19 55   
 E-mail: acte-@hotmail.com 
  


