
 

 

 

TALLER DE TEATRE   
 

L´objectiu d´aquest taller és motivar els nens i nenes a jugar amb els seus propis recursos: la 

imaginació, el cos i els sentits; i aquest joc compartir-lo amb tot el grup. D´aquesta manera 

s´ensenya a jugar però sense la pressió de competir. Tot el grup crea un joc comú on tots 

participen per igual.  

 

Per aconseguir aquest objectiu partim per una banda de l´expressió corporal, i per una altra 

d´exercicis teatrals que faran que els alumnes vagin entrant en una dinàmica de confiança i a 

un procés de complicitat amb el grup.  

 

Treball de tècnica vocal: A partir de jocs i activitats es treballaran durant algunes sessions la 

tècnica de respiració, la vocalització, la modulació de la veu i la projecció de la veu.  

Treball expressió corporal: Es treballarà la mímica, la condició física, el moviment dissociat, 

el ritme, etc. S’intentarà treballar els límits individuals i les possibilitats expressives de cada 

cos.  

Memorització: Es duran a terme exercicis per tal de treballar aspectes de memorització de 

textos, força important a l’hora de treballar una obra de teatre.  

Percepció de l’espai escènic: Es treballarà l’espai escènic, les possibilitats de moviment 

que té un escenari, la presència escènica de l’actor i el repartiment de l’espai escènic entre 

varies persones i elements escenogràfics, entre d’altres. 

Improvisació: El treball d’improvisació serveix per desenvolupar l’agilitat mental, per saber 

resoldre possibles problemes que puguin sorgir en el decurs d’una actuació. És una eina 

important per poder superar el bloqueig d’un blanc de memòria textual o un bloqueig per 

timidesa o pànic escènic. Ja no només és un recurs individual, sinó també un recurs 

col·lectiu. 

 

Aquests blocs es poden combinar amb alguns exercicis de clown, alguna classe de dansa o 

alguna activitat vinculada a algun estil teatral sempre que la professora ho trobi adient i 

estimulant pel grup. A finals del primer trimestre o principis del segon trimestre es repartirà el 

guió amb l’obra que es treballarà i començarà el muntatge de l’obra de teatre, que es 

representarà al final del curs. Mentre es treballa l’obra de teatre també es treballa el tema de 

l’escenografia, de l’atrezzo i del vestuari. 



 

 
 
TALLER D´EXPRESSIO TEATRAL   
 

El taller d´expressió teatral es treballa especialment amb alumnes de P-3, P-4 i P-5, ja 

que es tracta d´un taller més idoni per la seva edat que el de teatre. Amb aquest taller 

es vol que els més petits, carregats de molta energia, siguin capaços de canalitzar-la  

controlant el seu cos. A partir del joc es pretén que prenguin consciència de les seves 

possibilitats. Aquest joc, a més, permet que es relacionin amb companys d´altres 

classes. Els jocs sempre son grupals, per no potenciar el fet de destacar per sobre de 

la resta, i aconseguint, així, que tots arribin al resultat final conjuntament.  

 

EXERCICIS 

 Jocs de discriminació visual- En els quals l´exercici corporal es relaciona amb 

la diferenciació d´objectes i colors, o la relació de colors i moviments. 

 Jocs de discriminació auditiva- En aquests el moviment del cos es relaciona 

amb el ritme de la música. Diferenciació de sons, absència d´aquests... 

  Jocs d´orientació- Aquí volem que aprenguin a orientar els seus moviments 

cap a una determinada activitat,  cap a un objectiu concret, com per exemple 

passar la pilota per un cèrcol. 

 Jocs de coneixement corporal- En els que s´ensenya a controlar el propi cos 

per simular objectes inanimats (com un llapis, una taula, etc.) o animats 

(personatges, animals, etc.) També es treballa la bilateralitat (esquerra, dreta) i 

es fan exercicis d’imitació de moviments, que es poden considerar una 

iniciació al teatre, on es fan servir puntualment recursos com el maquillatge o 

les màscares per potenciar el treball d´aquests exercicis i conèixer nous 

procediments. 

 


