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ARTS ESCÈNIQUES
INS MILÀ I FONTANALS BARCELONA

DOCENTS
Begoña Moral
Estudia Direcció i dramatúrgia a
l'Institut del Teatre de Barcelona
i Interpretació a l'estudi de Txiki
Berraondo i Manuel Lillo i al
Centre d'Investigació teatral La

Com ens organitzem?

Casona. Completa la seva
formació amb Roger Gual,
Sergi Faüstino i Rosa Muñoz.
Actualment forma part de les
companyies en residència al
Teatre Tantarantana dins del

Arts escèniques és una assignatura de 4 hores setmanals que es

programa Cicló per a companyies

cursa el segon curs de batxillerat d'Arts escèniques a l'institut Milà i

emergents.

Fontanals.

Mercè Moral

CONTINGUT DEL CURS
Llicenciada en filologia anglesa,
imparteix classes d’anglès a l’Ins
Milà. Titulada del postgrau de
Dansa Moviment Teràpia (DMT) a
la UAB; especialitzada en

El curs es divideix en dues parts. L'objectiu de la primera part és
construir una peça de creació basada en el moviment on es
treballen aspectes del teatre clàssic i els cors grecs.

Pedagogia de la Dansa (ESDM) i
en Anatomia per al moviment
amb Blandine-Calais Germain;
ha estat professora de dansa en
diverses institucions durant deu
anys. Des de la infantesa es va
formar en diverses disciplines
relacionades amb la dansa.

A la segona part del curs es monta una peça de Teatre que
s'estrenarà a final de curs, enguany la peça que es treballa és
Macbeth i s'estrenarà a l'abril. A més es participa a projectes com
l'Escena Pilot i a la creació de l'espectacle d'entrega de premis als
Jocs Florals de Barcelona.
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OBJECTIUS
D'APRENENTATGE

La matèria d'Arts escèniques del batxillerat té
com a finalitat el desenvolupament de les capacitats següents:

1. Adquirir un coneixement sòlid i vivencial dels conceptes bàsics de
les arts escèniques.
2. Comprendre les característiques fonamentals de les diferents formes
de les arts de la representació escènica i de l'espectacle en les seves
diferents

possibilitats

de

materialització:

el

treball

dramàtic

(text),

la

música (veu i cant), i la dansa (expressió corporal)
3. Promoure el treball en grup, afavorint el coneixement i la comprensió
de la identitat personal i l'aliena, així com de la realitat social en què es
desenvolupen, a través dels processos d'expressió, creació i comunicació
propis de les arts escèniques.
4.

DISTRIBUCIÓ
HORÀRIA

Estimular

expressives,

el

desenvolupament

creatives

i

i

perfeccionament

comunicatives

pròpies

a

de

les

partir

capacitats
del

treball

individual i en grup, experimentant i investigant diferents llenguatges i
codis.

La matèria d'Arts
escèniques es cursa
en 4 hores a la
setmana, dividides
en tres sessions
setmanals: dues
d'una hora i una de
dues hores.

5. Desenvolupar les habilitats, capacitats i destreses en referència amb
els tres eixos bàsics de la modalitat (teatre, música i dansa) necessàries
per respondre amb creativitat i originalitat a qualsevol estímul, situació o
conflicte en el marc de la ficció dramàtica, utilitzant llenguatges, codis,
tècniques i recursos de caràcter escènic.
6. Utilitzar les arts escèniques (teatre, música i dansa) per mostrar,

·

individualment i col lectiva, sentiments, pensaments i idees, insistint
especialment en aquelles problemàtiques i conflictes que afecten la

·

col lectivitat.

ESPAI

7. Reconèixer i utilitzar, amb rigor artístic i coherència estètica, les

Treballem al Teatre
del Milà la part de
teatre de text i a la
sala polivalent la
part de cos.

participar

múltiples maneres de produir, recrear i interpretar l'acció escènica, i

diferents

activament
espectacles

en

el

disseny,

escènics,

realització

assumint

i

representació

diferents

rols,

de

tasques

i

responsabilitats.
8. Desenvolupar la capacitat crítica per valorar amb rigor i coherència
les produccions escèniques pròpies i alienes, tenint en compte els seus
valors

artístics

produeixen,

i

el

context

fomentant,

amb

social,
tot

econòmic

això,

les

i

cultural

qualitats

en

d'un

què

futur

es
bon

espectador o espectadora.
9. Valorar i gaudir de les arts escèniques com una manifestació artística
que

forma

part

del

patrimoni

cultural

comú

dels

pobles

i

participar

activament en el seu manteniment, desenvolupament i projecció.
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ACTUACIONS I
MOSTRES
NOVEMBRE:
ACTUACIÓ A LES
JORNADES DEL
CONSELL ESCOLAR.
COR D'ANTÍGONA

ABRIL: MACBETH
(PRODUCCIÓ
PRÒPIA)

MAIG:ESCENA PILOT
I JOCS FLORALS

METODOLOGIA
Es

treballa

a

partir

de

jocs

d'improvisació,

d'exercicis

de

memorització,

de

treball de comprensió d'escenes, d'exercicis de construcció de personatges,
d'investigació
accions,

el

de

conceptes

conflicte,

etc.

com

la

L'objectiu

unitat
és

que

d'acció,
l'alumnat

l'espai
sigui

escènic,

conscient

les
dels

diferents rols necessaris per construir una peça de teatre. I es fa sempre des
d'una metodologia pràctica.

El treball del cos es fa a partir de la dansa expressiva i creativa, es
treballa conjuntament per tal de crear escenes i petites creacions on es
fusionin dansa i text.

ACTUACIONS I MOSTRES
Aquest curs ens encabim dins del programa ESCENA PILOT que comença el
segon

trimestre

del

curs

i

culmina

en

l'estrena

d'una

peça

de

creació

al

Teatre Lliure al mes de maig.

Durant el curs es gravarà el resultat dels treballs assajats: Un cor grec,
escenes

del

teatre

grec,

escenes

de

W.

Shakespeare,

l'obra

de

Macbeth

escenes de Teatrecontemporani.

Els alumnes d'Arts escèniques també formaran part d'un projecte dirigit
per la poeta Juana Dolores Romero Casanova que s'estrenarà al juny dins del
marc dels Jocs Florals Escolars de Barcelona (Consorci d'Educació de
Barcelona).
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