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1 Presentació del projecte 
 
El projecte educatiu d’ACTE s’adreça, en aquest cas, als alumnes del vostre 
centre, tant com activitat escolar com activitat extraescolar. 
 
La proposta que us fem arribar va des d’infants de 1r cicle de primària fins a 
batxillerat. Es pot també fer un taller per a adults. 
 
Aquesta proposta està estructurada per als diferents blocs d’edat (compresos 
en els diferents cicles formatius) i en ella s’exposen els objectius generals i 
temàtics que s’aniran desenvolupant, més concretament, durant les sessions 
que es realitzen durant el curs escolar. 
 
Els tallers proposats tenen una duració d’1 hora i mitja i una periodicitat 
setmanal, des del mes d’octubre fins al mes de maig. 
 
 
 
2 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 ex traescolars 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 aules , 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 teatr e 
que els doni suport en la consecució dels seus objectius socials i empresarials.  
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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 e ls seus alumnes . 
 
 
Des de la nostra creació, i en el decurs d’aquests 5 anys, ACTE ha col·laborat 
amb més de 141 institucions diferents (escoles, ajuntam ents, entitats i 
particulars) . Ha representat gairebé 136 espectacles i animacions , també ha 
realitzat 90 serveis diferents (tallers, monogràfics, carters  reials, emissaris 
carnestoltes, etc.) . Durant aquest període, també ha produït 25 espectacles 
propis  i està en conveni amb diverses companyies de teatre. Les nostres 
activitats han beneficiat a més de 29.300 persones . 
 
 
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. 
 
 
 
3 Objectius generals del projecte 
 
 

Objectius: Aprenentatge i coneixement de diversos aspectes bàsics 
de les arts escèniques. 

 
 

Bloc temàtic Temes de treball 
Expressió corporal Cos 

Ritme 
Expressió sentiment 
Escalfament/relaxació 

Moviment escènic Orientació 
Situació en l’espai 

Joc dramàtic Mim 
Joc en equip 

Expressió Oral Invenció narrativa 
Vocalització / dicció 
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3.1 Objectius generals dels tallers de 1r a 6è de p rimària. 
 
Bloc temàtic Temes de treball Objectius generals 
Expressió corporal Cos 

Ritme 
Expressió sentiment 
Escalfament/relaxació 

Escalfar el cos i activar l’agilitat. 
Augmentar la concentració que ens 
permetrà fer un assaig més dinàmic. 
Confiar en el nostre cos i moviments a 
una altra persona. 
Ser capaços de trobar l’harmonia amb 
els companys utilitzant només el nostre 
cos. 
Aconseguir que els nostres gestos siguin  
cada vegada més clars i precissos. 

Moviment escènic Orientació 
Situació en l’espai 

Adquirir coneixements de les diferents 
sortides laterals de l’espai escènic: dreta 
i esquerra. 
Treballar l’entorn del nen mitjançant la 
improvitsació de les situacions. 
Aprendre a moure’s i caminar com el 
personatge que se li indiqui. 
Conèixer les parts d’un espai escènic. 

Joc dramàtic Mim 
Joc en equip 

Conèixer-se millor i corregir 
comportaments equivocats. 
Expressar accions només a través del 
cos i el gest. 
Expressió corporal en una situació 
dramàtica. 
Motivar la capacitat gestual en 
condicions quotidianes. Concentració. 
Relatar la part essencial d’un fet. 
Respectar les diferents actituds dels 
companys, tant actuant com a públic. 

Expressió Oral Invenció narrativa 
Vocalització / dicció 

Fer volar la imaginació a partir d’un 
objecte donat, tot convertint-lo en un altre 
qualsevol i trobant-li una altra utilitat. 
Ser capaços d’inventar una narració 
entre tots els membres del grup. 
Crear una situació d’improvisatció. 
Treballar les diferents intensitats de veu i 
evitar caure en cantarella o pujar 
indiscriminadament en tots els finals de 
frase. 
Ser capaç de llegir un text i fer-ho 
entenedor tot i les dificultats afegides. 
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3.2 Objectius generals dels tallers d’ESO. 
 
Bloc temàtic Temes de treball Objectius generals 
Expressió corporal Cos 

Ritme 
Expressió sentiment 
Escalfament/relaxació 

Augmentar la concentració i la 
coordinació amb els companys 
Imitar amb el nostre cos un objecte 
inanimat i trobar sensacions on no hi han 
Aconseguir que els nostres gests siguin 
cada cop més clars i precissos. 
Demostrar la importància de la 
concentració 
Reaccionar “emotivament als 
esdeveniments d’una escena” 

Moviment escènic Orientació 
Situació en l’espai 

Percebre la relació entre el personatge i 
el seu moviment 
Aprendre que el centre de l’escenari en 
la part més pròxima al públic és la zona 
més important i de més eficàcia teatral 
Treballar l’entorn dels joves mitjançant la 
improvisatzió de situacions 
Conèixer les parts d’un espai escènic 

Joc dramàtic Mim 
Joc en equip 

Reforçar visualment una acció a través 
del moviment del cos 
Conèixer-se millor el cos i corregir 
postures equivocades 
Motivar la capacitat gestual en 
condicions quotidianes 
Cohesionar el grup per al muntatge i la 
posta en marxa d’un espectacle 
 

Expressió Oral Invenció narrativa 
Vocalització / dicció 

Desenvolupar el personatge en una 
situació concreta 
Saber sortir-se’n d’una situació difícil 
mitjançant la improvisatzió 
Aprendre una dicció adient depenent del 
personatge que ens toqui interpretar 
Definir l’entonació de cada frase a través 
del propi sentit de la frase, el caràcter del 
personatge i les circumstàncies en que 
es troba 
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3.3 Objectius generals dels tallers de Batxillerat i adults. 
Bloc temàtic Temes de treball Objectius generals 
Expressió corporal Cos 

Ritme 
Expressió sentiment 
Escalfament/relaxació 

Augmentar la concentració i la coordinació 
amb els companys 
Imitar amb el nostre cos un objecte 
inanimat i trobar sensacions on no hi han 
Aconseguir que els nostres gests siguin 
cada cop més clars i precissos. 
Demostrar la importància de la 
concentració 
Reaccionar “emotivament als 
esdeveniments d’una escena” 

Moviment escènic Orientació 
Situació en l’espai 

Percebre la relació entre el personatge i el 
seu moviment 
Aprendre que el centre de l’escenari en la 
part més pròxima al públic és la zona més 
important i de més eficàcia teatral 
Treballar l’entorn dels joves mitjançant la 
improvisatzió de situacions 
Conèixer les parts d’un espai escènic 

Joc dramàtic Mim 
Joc en equip 

Reforçar visualment una acció a través del 
moviment del cos 
Conèixer-se millor el cos i corregir postures 
equivocades 
Motivar la capacitat gestual en condicions 
quotidianes 
Cohesionar el grup per al muntatge i la 
posta en marxa d’un espectacle 
 

Expressió Oral Invenció narrativa 
Vocalització / dicció 

Desenvolupar el personatge en una 
situació concreta 
Saber sortir-se’n d’una situació difícil 
mitjançant la improvisatzió 
Aprendre una dicció adient depenent del 
personatge que ens toqui interpretar 
Definir l’entonació de cada frase a través 
del propi sentit de la frase, el caràcter del 
personatge i les circumstàncies en que es 
troba 

Formació 
complementària 
- Tallers 
1) Vestuari 
2) Maquillatge 
3) Escenografia 
4) Atrezzo 
5) Direcció 

Tallers 
complementaris a 
realitzar durant les 
diferents sessions  

1) Potenciar la creativitat en la recreació 
del personatge a través del vestuari 
2) Ser capaç de maquillar-se a un mateix 
i/o a una altre persona a partir d’un 
personatge en concret 
3) Conèixer els diferents elements i els 
diferents tipus d’escenografia 
4) Saber combinar i jugar amb els objectes 
més diversos per a enriquiment de l’escena 
5) Tutoració d’algun dels joves que desitgi 
formar-se en aquesta parcel·la 
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4 Línia pedagògica 
 
Cerquem que els usuaris, coneguin i comprenguin els conceptes teatrals bàsics 
i que desenvolupin la seva capacitat d’expressió tant verbal com física. 
 
Considerem que en tot moment ha d’existir una base de respecte mutu i 
confiança recíproca entre els diferents integrants del grup. 
 
Durant les sessions s’aniran presentant i treballant els diferents conceptes a 
través de didàctiques diverses, joc, plantejaments teòrics, proposta de 
situacions a superar, etc. 
 
El treball realitzat durant les sessions es veurà culminat amb la representació 
d’un espectacle com a cloenda del curs. 
 
Es valorarà i revisarà periòdicament, amb els propis integrants del grup com 
amb l’entitat l’aprenentatge realitzat i el desenvolupament de les capacitats 
personals.  
 
 
 
 
5 Els mitjans educatius 
 
5.1 Les activitats 
 
5.1.1 Les sessions de treball 
 
S’iniciaran a partir de l’1 d’octubre. La periodicitat serà setmanal. Durada d’1 
hora 30 minuts. Lloc de realització la sala d’actes (sempre que sigui possible) o 
una sala suficientment gran. 
 
Seqüencialització teòrica d’una sessió: 
17.00 h  Rebuda (preguntar com a anat la setmana, quins progressos s’han 

fet en les tasques encomanades la setmana anterior, etc. 
  Exercicis d’escalfament, relaxació, concentració... 
17.15 h Inici de l’activitat: Presentació del que es treballarà durant la  
   sessió. 
   Realització de la sessió, assaig de l’espectacle 
18.20 h Comiat (preguntar pel desenvolupament de la sessió, encomanar 

tasques per la propera, etc.). 
18.30 h Finalitazació activitat 
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5.1.2 El final de curs 
 
A finals del mes de maig es representaran els diversos espectacles que s’han 
preparat durant el curs. 
 
 
 
5.2 Els grups de treball 

 
La distribució realitzada s’ha elaborat tenint en compte la proximitat de les 
edats dels infants, joves i adults. Hem estimat que el nombre òptim de 
participants en cada grup és, com a màxim, de 10 alumnes. 

 
 

5.2.1 De 1r a 6è de primària 
 
L’ideal és subdividir aquest gran grup en tres subgrups, un de cicle inicial (1r – 
2n), un de cicle mitjà (3r – 4r) i l’altre amb el cicle superior (5è – 6è) 
 
En el cicle inicial estarà molt present el joc com a catalitzador de l’activitat. En 
el de mitjà encara estarà molt present el joc però, progressivament, s’aniran 
introduint conceptes per altres vies fins arribar al cicle superior en que l’element 
joc s’anirà convertint en un estri més de suport que de treball. 
 
S’ha de vetllar per la bona cohesió entre els grups com a base d’un bon 
funcionament de l’espectacle. 
 
L’espectacle serà més elaborat tant en l’elaboració dels personatges com del 
text a interpretar. 
 
 
5.2.2 ESO 
 
L’ideal és subdividir aquest gran grup en dos subgrups, un de cicle inicial (1r – 
2n) i l’altre amb el cicle superior (3r – 4r) 
 
S’ha de treballar i potenciar la cohesió del grup, evitant les exclusions doncs, 
tothom és important per a la bona marxa d’un espectacle. 
 
Es donarà més protagonisme als joves per al desenvolupament de les diverses 
parts que configuren l’espectacle. 
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5.2.3 Batxillerat i adults 
 
Els més grans, a més a més d’assolir els mateixos objectius (més treballats i 
elaborats) que en el cicle anterior, hauran de conèixer les diferents tasques 
tècniques que comporta l’espectacle (escenografia, vestuari, llums, música, 
maquillatge, etc.) i aplicar-les al mateix, tutelades pel tallerista. 
 
 
 
 
5.3 Els talleristes 
 
Són persones de variada procedència. Tots els talleristes són socis d’ACTE i 
han rebut formació diversa en el món del teatre, en el de l’educació formal i de  
lleure. 
 
 
 
6 La financiació 
 
Els tallers poden ser d’una o més sessions a la setmana. 
 
La forma de pagament serà mensual, contra presentació per part d’ACTE de la 
factura corresponent, a través del procediment que s’estimi més oportú. 
 
Segons notificació administrativa de l’Agència Tributària, ACTE està exempt de 
l’aplicació de l’IVA. 
 
 
 
7 Contractació 
 
 Nom de la persona de contacte: German Gómez 
 Número de telèfon: 677 33 19 55 
 E-mail : acte-@hotmail.com 
 
 


