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TALLER DE MICROTEATRE 

Imparteix: María Pujadas 

 

Es tracta d’un taller de teatre en format  càpsules, amb la finalitat de crear de forma conjunta amb els i 

les participants el textos d’unes mini-obres. Aquestes  giraran entorn d’un fil conductor, i seran  

representades al final del trimestre.  

Els i les participants seran creadores i actors i actrius a la vegada. La interpretació, la direcció i  la 

dramatúrgia, seran les grans protagonistes. 

Al final del taller es farà una mostra del treball que haurem construït plegats. Partint d’un muntatge 

d’escenes, des del treball creatiu dels i les participants, i tot el que implica la seva posada en escena. 

METODOLOGIA: 

En cada una de les sessions s’abordaran diferents activitats d’aspectes relacionats amb el mon del teatre. 

Les 4 primeres sessions estaran dedicades a la coneixença i cohesió de grup, les sessions centrals,  a 

treballar amb més  profunditat els  textos i les  escenes,  i les últimes, a donar forma a la representació 

final. 

ACTIVITATS: 

 En les primeres sessions farem unes sessions de escriptura, primer lliure i personal, després  

col·lectiva a partir d’un fil conductor, que partirà d’idees dels propis participants i de les seves 

anècdotes personals. 

 A partir de l’escriptura automàtica i després de la dirigida per la dinamitzadora, donarem forma 

als guions, a traves dels nostres propis escrits. 

 Es realitzaran exercicis teatrals per treballar diferents aspectes. Es tracta de crear un 

apropament al joc de l’actor/actriu i a l’escenari, mitjançant exercicis que desenvolupin 

l’imaginari i la creativitat. 

 A partir d’aquests jocs i de la improvisació, aprendrem a moure’ns a l’espai, expressar emocions 

i crear personatges.  

 També treballem la interacció a l’escenari, la veu i l’expressió oral, amb diferents dinàmiques 

i/o amb suports musicals o d’objectes. 


