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TEATRE 

 
OBJECTIUS QUE ES VOLEN ASSOLIR AL LLARG DEL CURS: 
 
. Aconseguir treballar en equip, fent que es respectin i es valorin entre tots. 
 
. Aconseguir que vinguin contents i que sigui una estona agradable per a tothom. 
. Aconseguir actituds solidàries i de respecte envers els companys i les companyes. 
. Que aprenguin a expressar-se, escoltar i comunicar-se amb més facilitat. 
 

. Iniciar-se en el domini del cos i de la veu ajudant a una bona col·locació postural, 
projecció de la veu i dicció a sobre d’un escenari. 
. Ajudar a l’estructuració mental i desenvolupament de la imaginació. 
 

. Assolir la motivació i el repte per treballar una obra o mostra, i així poder·la 
representar a final de curs. 
En el teatre es fa un treball força personalitzat ja que cada nen/a aprèn a diferent 
ritme i en general de diferent manera. Es valora sempre l’esforç que fan i per tant no  
s’és estricte quan es fan exercicis o jocs teatrals. Ara bé, a l’hora de preparar, 
d’interpretar o treballar una obra si que cal que hi hagi una implicació del nen/a 
intentant crear una motivació extra, sobretot fent un treball més acurat en el 
personatge i en la interpretació. 
Un cop es tingui l’obra, des de casa aniria bé que se’ls ajudés a estudiar i a repassar el 
paper. 
 
NORMES BÀSIQUES PER PODER PARTICIPAR DE L’ACTIVITAT: 
 

--‐ Per poder aconseguir una estona agradable per a tothom caldrà ser respectuós 
amb els companys i companyes, i amb la monitora. 

--‐ Que els nens vinguin amb ganes de passar-s’ho bé i d’aprendre a fer teatre. 

--‐ Que se’ls hi expliqui què és una activitat de teatre, i que per tant el comportament 
és molt important per poder treballar bé. 
 
HORARIS I PREU: 
 
DIMECRES DE 12.00 A 13.00h, grup de 1er, 2on i 3er; aquest curs el preu és de 
48€ trimestrals, doncs no s’ha arribat al minim de nens necessaris (10) per cobrir els 
costos  del monitoratge. Els 15€ de paga i senyal es retornaran en el rebut del 3er 
trimestre. 
 
DIJOUS DE 12.00 A 13.00h, grup de 4art, 5è i 6è; el preu és de 45€ trimestrals. Els 
15€ de paga i senyal es retornaran en el rebut del 3er trimestre. 
La monitora és l’Anna Bonfill. 
 
ALTRES CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE: 
 
Les activitats extraescolars estan pensades perquè els alumnes puguin reforçar o 
ampliar coneixements, i tothom és lliure d’apuntar-s’hi. Des de l’Ampa, i juntament  
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amb els monitors, es vetllarà perquè tots els alumnes puguin gaudir de l’activitat i  
 
no hi hagi companys que interfereixin en el correcte desenvolupament de l’activitat. 
S’avisarà a les families quan el seu fill/a no segueixi les normes establertes i, si cal, 
després dels avisos pertinents, es demanarà al nen o a la nena que deixi de fer 
l’activitat (en aquest cas, no es tornarà l’import de la mensualitat corresponent). 
Trimestralment, els monitors lliuraran a les families un full de valoració sobre el seu 
fill/a. 
En el cas que algú es vulgui esborrar de l’activitat, haurà de demanar i omplir un full 
de baixa, que trobarà al despatx de l’Ampa, un mes abans de l’acabament del 
trimestre (sense la comunicació per escrit de la baixa, es continuaran girant els 
rebuts) 
 
SI UN DIA EL MONITOR/A D’EXTRAESCOLAR NO HI ÉS: 
Si un monitor no pot venir algun dia, el Consell Esportiu, o l’empresa que 
proporciona els monitors de les diverses extraescolars, es preocupa de substituir-lo 
per una altra persona, a fi de que els alumnes no perdin la classe. 
 
SI UN DIA ELS ALUMNES NO ASSISTEIXEN PERQUÈ SON D’EXCURSIÓ: 
Quan l’escola programa una sortida, han de tenir en compte que aquell dia hi 
coincideixin tots els mestres del cicle, i, a més, hi ha llocs que només ofereixen un dia 
concret i no es pot triar. Si a això hi afegim que l’Ampa organitza moltes activitats 
als migdies, es inevitable que una sortida coincideixi amb una extraescolar, sigui la 
que sigui. Si un nen o nena no assisteix a una extraescolar perquè es fora d’excursió, 
aquest dia no es recupera. 
En cas de vaga al centre escolar, les activitats extraescolars queden suspeses. 
 
 


