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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS            
CURS 2021-2022 

 
 

 

Nom activitat TEATRE I DINÀMIQUES RELACIONALS 

Empresa Doble Via 

Dirigida a 
Primària 

Secundària 

Horari 
Primària: dijous de 16.30 a 18.00h 

Secundària: dijous de 15.30 a 16.30h 

Preu 32€/mes        

Participants Mínim  6 alumnes,  màxim  14 

 
Activitat de Teatre i Dinàmiques relacionals. 
  
En aquesta activitat els nens i nenes d'edats compreses entre els 6 i els 12 (primària) i els 

alumnes de 12 a 16 (secundària) inicien el curs coneixent-se els uns als altres en un marc 

que engloba els tarannàs diversos i amb la màxima del sumar i seguir com a insígnia.  
 

Des del primer dia les propostes i dinàmiques s'ofereixen a la mida del que cada grup 

manifesta i en allò que desperta la seva curiositat. Unes classes vives i obertes a l'expressió 

més genuïna de cadascuna, on mica en mica es generen projectes de grup nascuts del que 

un@ aporta i enriqueix als altres.  
 

Teatre en estat pur des de l'expressió corporal, emocional, intel·lectual ( jocs 

d'interpretació, improvisació, dinàmiques de grup i individuals) on hi cap tot allò que volen 

expressar. Des de les arts escèniques (interpretació, creació d'escenografia, vestuari, 

attrezzo) modelem per fer-vos-ho arribar en format "posada en escena" per Nadal i final de 

curs a les famílies i amistats! 

 

Us animeu? Doncs...3,2,1... Acció! 

 

 

Els grups han de ser un mínim de 6 i un màxim de 14. 

 

32€ per sessions d' 1h30' setmanal (primària) on queda inclòs el moment de recollida i 

l'estona del berenar i d'1 hora setmanal (secundària) que venen directament després de 

dinar (aquest grup treballa més autònomament entre setmana arrel de les propostes que 

sorgeixen a les sessions fent creació de guions, jocs, recerca d'informació per desenvolupar 

el projecte creatiu comú, etc.). 

 

 


