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T’agrada fer teatre? No ho has provat mai i t’atreveixes a fer el primer pas? 

Aquest projecte va adreçat als alumnes de 1r a 4t d’ESO. Teatre per a joves i fet per joves. 
L’objectiu és partir d’una idea, d’un concepte del que tinguem ganes de parlar, fer-ne debat, 
buscar o escriure textos, treballar a partir d’improvisacions... i mica en mica fer créixer un 
espectacle teatral. 

En tot aquest procés, a més de conèixer el llenguatge i les estructures teatrals, treballarem 
l’expressió oral i corporal, la creativitat, l’empatia, les emocions i sobretot aprendrem a valorar 
el treball en equip. Tot des del joc i els exercicis teatrals. 

El projecte també neix amb la voluntat de crear una peça teatral que es presentarà a finals de 
maig al Teatre de l’Esperança de Gurb. 

 

A qui va dirigit: Alumnes de 1r fins a 4t d’ESO  

Inici del curs: Dijous 08 d’octubre 

Horaris: Tots els DIJOUS de 19:00 a 20:30 al teatre de l’Esperança de Gurb 

Preu: 160€ (únic pagament) 

Inscripcions: Fins al divendres 25 de setembre 
El full d’inscripció s’ha d’enviar per mail a font@xevifont.cat. Per a la 
realització del taller hi haurà d’haver un mínim de 8 persones pre-inscrites. 
En cas de que no s’hi arribés, es valorarà si es tira endavant el taller o no. 

El nombre màxim de participants al taller serà de 15 persones amb 
preferència per els veïns de Gurb, estudiants de l’IES Gurb i alumnes que 
continuïn del curs anterior. En cas de superar-se es valorarà la possibilitat 
d’oferir un segon taller en un dia i horari diferents, a concretar. La divisió 
dels dos tallers aniria en funció de les edats i de la disponibilitat dels 
alumnes. 

Les famílies seran informades tan bon punt s’hagin rebut totes les 
sol·licituds. Una vegada rebudes totes les pre-inscripcions rebreu un mail de 
confirmació i la forma de pagament. 

 

Direcció taller: La direcció del Taller anirà a càrrec de Xevi Font, Actor i director teatral 
Vigatà, amb una llarga experiencia realitzant tallers de teatre a les escoles i 
instituts de la comarca, tant per nens com per adolescents o adults. 
Membre d’Etcètera Teatre i co-fundador de la Companyia Còmica l’Ou Cost. 
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Mesures extraordinàries per la COVID19  

En el moment de proposar el taller som molt conscients de que aquest no serà un any 
qualsevol. És per això que en totes les activitats que realitzarem, els alumnes mantindran les 
mesures d’higiène i protecció adequades per tal de protegir-nos tots plegats d’aquesta 
pandèmia que ens ha tocat viure. Aquestes mesures de protecció contra la COVID19, lluny de 
que hagin de suposar una angoixa, mirarem que siguin rutines integrades en el dia a dia dels 
alumnes. 

Al ser un taller petit amb un màxim de 15 alumnes i amb uns espais molt controlables fa que 
podem garantir fàcilment el cumpliment de les normatives d’higiene i protecció a la que ens 
veiem obligats aquest curs.  

· Higiene  

Disposarem de líquid hidroalcohòlic per a la desinfecció de mans dels alumnes cada vegada 
que ho considerem necessari.  

Abans i després del taller es desinfectaran els espais amb els productes adequats.  

Cada vegada que canviem d’espai de treball, passarem a rentar-nos les mans als lavabos del 
teatre que disposaran de sabó.  

Si utilitzem algun material serà desinfectat al acabar. Així mateix es recomanarà que alguns 
materials (tisores, llapis...) se’ls portin individualment els alumnes.  

És obligatori l’ús de mascaretes. Només en exercicis on puguem garantir la distància social 
podrem ser flexibles i no utilitzar-la.  

 

Distància social  

Com podeu suposar, el teatre és una activitat que sovint requereix d’un contacte directe amb 
els altres, però el fet que haguem de mantenir aquesta distància entre nosaltres, més que ser 
un impediment, ens ho agafarem com un repte! Tant a les activitats del taller com alhora de 
preparar una funció de cara a final de curs. 

  

Positiu per COVID19  

En el cas que durant el curs algun dels alumnes o el monitor donés positiu per COVID19 
s’informaria inmediatament a les families de la suspensió de l’activitat per un temps no menor 
a les dues setmanes. 

Les famílies haureu de signar una declaració de responsabilitat on reconeixeu estar al cas de la 

pandèmia i dels simptomes que genera el virus, i on us comprometeu a no portar els vostres 

fills i filles en cas que presentessin algun simptoma compatible amb la COVID19 

 

Totes aquestes mesures de protecció poden variar en funció del que ens reclamin les 

autoritats sanitàries competents.  


