AULA DE TEATRE
DE BANYOLES
CURSOS REGULARS 2022-2023
FACTORIA D’ARTS ESCÈNIQUES DE BANYOLES

PREINSCRIPCIONS:
Antic alumnat:
De l’1 a l’12 de juny
Nou alumnat:
Del 13 al 26 de juny
Per mitjà de l’enllaç al web
http:/
/cultura.banyoles.cat
i a la seu electrònica de l’Ajuntament
de Banyoles
https:/
/seu.banyoles.cat

MATRÍCULES:
Període de matriculació.
De l’1 al 16 de setembre
Matrícula obligatòria per a tots els
alumnes: 45€ a abonar en el moment
de formalitzar la matrícula.
Matrícula unifamiliar: en cas que hi
hagi més d’un germà inscrit, només es
pagarà una matrícula.
Documentació: DNI i targeta sanitària

DESCOMPTES:
• 5% de descompte a les famílies que
tinguin 2 fills inscrits.
• 10% de descompte a les famílies que
tinguin 3 fills o més inscrits.

El curs començarà l’1 d’octubre de
2022 i acaba el 3 de juny de 2023

OFERTA DE CURSOS PER PRIMÀRIA:
Alumnat de primer a sisè de primària
T0 / T1 / T2
OFERTA DE CURSOS PER
SECUNDÀRIA:
Alumnat d’ESO, Batxillerat i Cicles
formatius
T3 / T4 / T5
CURS PER ADULTS
Per a majors de 18 anys i amb interès
pel teatre
T ADULTS

A l’Aula de Teatre treballem amb
especial atenció a la diversitat, per
això tenim en compte els diferents
ritmes i necessitats educatives de
cadascun dels nostres alumnes.
Practiquem una formació basada
en el respecte, la cohesió de grup, el
reforç de l’autoestima, l’autonomia
i el desenvolupament integral de
l’alumne/a.

T0

Primer i segon de primària
Descoberta del món teatral a través
del joc. Exercicis de psicomotricitat,
ritme i expressió corporal. Una bona
manera de despertar els sentits dels
més petits perquè aprenguin a ser els
protagonistes d’històries i aventures
que viuran en primera persona.
Dimarts de 17.30 a 18.45
Preu: 60€ (trimestre) 45€ (bimestre final)

estupenda

T1

Tercer i quart de primària
Aprofundim i gaudim del joc teatral.
Ens endinsem en el coneixement de
la disciplina teatral. Gaudim de la
interpretació i cada vegada adquirim
més habilitats i les posem en pràctica a
fi de treure’n un major profit a l’hora de
crear històries i personatges.
Dijous de 17.30 a 18.45
Preu: 60€ (trimestre) 45€ (bimestre final)

sorpresa

T2

Cinquè i sisè de primària
Desenvolupament de les potencialitats
creatives. S’estimula la seva imaginació
per crear personatges i històries
pròpies. Es treballen aspectes com la
seguretat d’un mateix, l’expressivitat
i el domini corporal. Es consolida el
llenguatge teatral.
Dilluns i dimecres de 17.30 a 18.45h
Preu: 100€ (trimestre) 80€ (bimestre final)

somiador

T2dissabte
Quart, cinquè i sisè de
primària

Desenvolupament de les potencialitats
creatives. S’estimula la seva imaginació
per crear personatges i històries
pròpies. Es treballen aspectes com la
seguretat d’un mateix, l’expressivitat
i el domini corporal. Es consolida el
llenguatge teatral.
Dissabtes d’11.30 a 13.45h
Preu: 100€ (trimestre) 80€ (bimestre final)

enamorada

T3

Primer i segon d’ESO
Coneixem les primeres tècniques
teatrals per tal d’adquirir seguretat,
responsabilitat i dominar aspectes
com la veu i el cos. Els alumnes
aprenen a crear les primeres
improvisacions i descobreixen
diferents disciplines teatrals.
Dilluns i dimecres de 17.30 a 18.45h
Preu: 105€ (trimestre) 85€ (bimestre final)

desencaixada

T3dissabte
Primer, segon d’ESO
Coneixem i aprofundim en les
primeres tècniques teatrals
per tal d’adquirir seguretat,
responsabilitat i dominar
aspectes com la veu i el cos.
Els alumnes aprenen a crear
les primeres improvisacions
i descobreixen diferents
disciplines teatrals.
Dissabtes d’11.30 a 13.45h
Preu: 105€ (trimestre) 85€ (bimestre final)

preocupada

T4

Tercer i quart d’ESO
Aprofundim en el coneixement de les
tècniques teatrals i la seva aplicació en els
treballs i en la improvisació. Es potencia la
imaginació i la creativitat i es comencen
a posar en pràctica els primers processos
de creació col·lectiva per treballar
interpretació i gest.
Dimarts i dijous de 17.30 a 18.45h
Preu: 105€ (trimestre) 85€ (bimestre final)

esperançat

T4dissabte
Tercer i quart d’ESO

Coneixem i aprofundim en les primeres
tècniques teatrals per tal d’adquirir
seguretat, responsabilitat i dominar
aspectes com la veu i el cos. Els
alumnes aprenen a crear les primeres
improvisacions i descobreixen diferents
disciplines teatrals.
Dissabtes d’11.30 a 13.45h
Preu: 105€ (trimestre) 85€ (bimestre final)

inexpresiva

T5

Batxillerat i cicles formatius
El text teatral, la seva interpretació
i altres formats de creació. El curs es
divideix en dues parts. Un dia a la
setmana es treballa el tractament de
textos teatrals, la seva interpretació i
posada en escena. L’altre, es posa èmfasi
en el coneixement del teatre de creació
contemporani i altres formats teatrals.
Dilluns i dimecres de 19.30 a 21.30h
Preu: 110€ (trimestre) 90€ (bimestre final)

frustrat

TAdults

Grup per adults majors de 18 anys
És igual l’edat que tinguis, si ets major de 18 anys i
el teatre et crida l’atenció, aquest curs és per a tu.
No cal experiència prèvia i, si en tens, gaudiràs de
l’experiència amb coneixement de causa. L’objectiu
del curs és divertir-se per mitjà del joc teatral i
simultàniament aprendre a perdre la vergonya,
a observar la importància del cos i la veu,
desenvolupar les habilitats socials, la
seguretat en un mateix i la creativitat,
entre molts altres aspectes.
Dimarts de 20 a 22h
Preu: 110€ (trimestre) 90€ (bimestre final)

eufòrica

A partir d’aquí, tot és possible!

