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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS            
CURS 2020-2021 

 
 

 

Nom activitat MULTI - ESCÈNIC 

Empresa L’Escènica 

Dirigida a Infantil 

Horari Dimarts de 16.30 a 18.00h    

Preu 22€/mes  + 10€ de material (anual)      

Participants Mínim 5 alumnes  

 

MULTI-ESCÈNIC, tastet de disciplines escèniques 
 
Al llarg del curs descobrirem i aprendrem diferents disciplines englobades dins les Arts 
Escèniques. 
 
Amb els i les petites en una edat tan primerenca el més adequat és gaudir i provar coses 
variades sense centrar-nos només en una activitat. D'aquesta manera obtindràn una visió 
més general i rica de les Arts Escèniques i en endavant podran triar amb més criteri les 
activitats que volen fer. 
 
A l'Escènica, treballem moltes variants i pensem que fins als 5 anys és perfecte donar eines 
per descobrir activitats que, potser perquè són menys comercials o menys populars, són 
desconegudes. 
 
D'altra banda, els infants gaudeixen més si hi ha més varietat. 
En l'extraescolar que proposem tastarem: 
 

Dansa 
Circ 
Percussió 
Música 
Teatre 
Teatre musical 
Cant 
Manualitats temàtiques 
(creació de titelles, malabars, petits instruments, vestuari, escenografia...) 
 
1 hora setmanal (més 30  minuts per berenar). 

 
“L'escènica” és una plataforma creada per Mariona Juanias i pensada per englobar diferents 
disciplines de les arts escèniques i de la cura del cos des de la mirada física i creativa. 

Cada especialitat serà transmesa per docents especialitzats en els diferents àmbits ( teatre, 
dansa, ioga, oratòria...) 
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Mariona Juanias i Espriu, actriu, directora escènica i docent, s’ha llicenciat en Art Dramàtic a 
l'Escola de les Arts Interpretatives Xavier Gratacós, centre de formació d'actors i actrius, en 
el període 1998-2001, cursant assignatures d'interpretació, cos, veu, dicció, direcció, teoria 
del teatre, clown, maquillatge i altres tallers especialitzats. 
 
.Durant el període 2002-2005 ha cursat el seminari La presència teatral amb Érico Silveira, 
d'on va néixer el Grup d'Investigació Teatral Ititioca, amb creacions pròpies presentades 
arreu (Catalunya, Illes Canàries i Bèlgica). 
 
.Des de 2012 es forma en dansa contemporània, treball corporal i pedagogia teatral i s'inicia 
en la pràctica i la formació del ioga . 
 
.Des de 2015 imparteix classes de cos, moviment, dansa, teatre, ioga i oratòria per a adults i 
infants en escoles, instituts i centres del territori. 
 
.Forma part de l’equip docent i pedagògic de Món de Mones Escola de Teatre, a Corbera de 
Llobregat. 
 
.El 2019 conclou el curs certificat Les Arts Escèniques al servei de l'educació sobre pedagogia 
teatral. 
 
.L'any 2019 crea L’Escènica, Plataforma per a les Arts Escèniques, des de la qual gestiona 
cursos i tallers, jornades, esdeveniments i produccions pròpies i externes. 
 

 
 

 

 

Podeu contactar-hi a: lescenicarts@gmail.com ; mjuanias@gmail.com i al 600760791. 
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