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El teatre millora les nostres
habilitats psicomotrius i re-
lacions socials, augmenta
la capacitat de joc, reforça
l’autoestima. I és que, des
de la riallada o des del plor,
la pràctica de l’art dramà-
tic provoca unió i sobretot
molta passió.

KITCAIXA COMUNICA
• Educaixa.com

Hi ha una iniciativa del pro-
gramaCaixaEscena, de
l’Obra Social La Caixa, que
promou el teatre a les escoles
perquè els alumnes d’educa-
ció primària, ESO, batxillerat
i cicles formatius puguin ex-
pandir-se en l’àmbit personal

i social: elKitCaixa Comuni-
ca. Es tracta d’una eina inno-
vadora de la qual poden dis-
posar les escoles, basada en
propostes lúdiques i formati-
ves que conviden a desenvolu-
par la confiança personal, el
domini de la veu, el llenguat-
ge corporal.
CaixaEscena oferirà el Kit

a partir del mes de setem-
bre a 250 escoles públiques,
concertades i privades de tot
Espanya, durant un temps
determinat, ja que de moment
està en fase experimental.

LA BOBINA
C/ TORDERA, 42.
TEL.: 932 104 128.
• Labobina.es

La Bobina imparteix un

curs intensiu en què es tre-
ballen els elements bàsics
de la tècnica actoral, com
per exemple, la comunica-
ció i la desinhibició, la veu
i la gestualitat. S’ensenyen
tècniques d’improvisació i
expressió corporal, a tenir
control de l’espai i a conèi-
xer i diferenciar els diversos
estímuls sensorials. Aquest
curs permet no només tenir
un primer contacte amb la
formació actoral, sinó tam-
bé introduir els participants
en la pràctica del mètode
Mikhail Txékhov, una tèc-
nica fonamentada en la ima-
ginació i la concentració.
Aquest primer contacte es

pot viure simplement com
una experiència personal
i, també, com l’avantsa-
la de l’aprofundiment en la
formació actoral amb fins
professionals. La durada del
curs és de 15 hores lectives i
el pròxim curs programat és
des de l’11 al 15 de juliol, de
19 a 22 hores. El preu és de
195 euros.

MAITE DE OBES

El teatre afavoreix la desinhibició, confiar en unmateix i en els altres.

EL PRIMER CONTACTE AMB L’ACTUACIÓ PROPORCIONA I POTENCIA LA IMAGINACIÓ I L’ALEGRIA

El joc com a essència per aprendre


