
TEATRE INFANTIL
SESSIONS DE TEATRE I ARTS ESCÈNIQUES

Fer teatre és bàsicament jugar: jugar a ser una altra persona, a imaginar móns impossibles, a crear 
històries, a interpretar. Però, a més, fer teatre és aprendre: a gestionar les emocions, a treballar en 
equip, a comunicar-se, a expressar-se. El teatre pot ser una activitat essencial per als nens i nenes 
que els pot enriquir en el seu dia a dia, i els pot preparar, de cara al futur, per desenvolupar les habi-
litats creatives i comunicatives necessàries.

GRUPS
El curs de l’Aula de Teatre comença l’1 d’octubre i acaba el 22 de juny.
TI-0
De 3 a 6 anys
Dimarts, de 17:30 a 18:30 h
Començar a fer teatre des de ben petits/es ens ajuda a despertar la sensibilitat artística i comunica-
tiva, a començar a entendre les emocions i, sobretot, a jugar imaginant que tot és possible.

TI-1
De 6 a 8 anys
Dimarts, de 17:30 a 19 h
A partir del joc, entrarem dins del món del teatre, dels personatges, de les emocions, de l'expressió 
oral i corporal. Prendrem consciència del nostre cos i de les emocions i veurem com cadascú/na de 
nosaltres és molt diferent, i que això ens fa iguals.

TI-2 
De 8 a 10 anys
Dimecres, de 17:30 a 19 h
Aprofitarem totes les capacitats artístiques i la imaginació per crear històries, personatges, tite-
lles... i treballarem les habilitats comunicatives i l'expressió corporal entre tots/es. Veurem el gran 
ventall d'emocions que passen pel nostre cos i com cadascú/na les viu de maneres diferents.

TI-3
De 10 a 12 anys
Dilluns, de 17:30 a 19 h
Des del treball en equip, aprofundirem en els conceptes bàsics del teatre i en la creació de personat-
ges i escenes que sorgiran de la imaginació de tots/es. Les sessions seran un espai on expressar 
les nostres emocions i inquietuds, i on escoltarem la resta de participants de forma activa.
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TI-MUSICAL
De 8 a 12 anys
Dijous, de 17:30 a 18:30 h
Cantar en grup és un plaer, i encara ho és més si ho pots interpretar! A les sessions, treballarem la 
sensibilitat musical, el ritme i la melodia a partir de cançons grupals. Aprendrem conceptes bàsics 
de la tècnica vocal i interpretarem cançons i les escenificarem.

ACTIVITATS DELS CURSOS
FESTA D’HIVERN
Cada any, cada grup de l'Aula de Teatre té l'encàrrec de preparar una petita escena original amb una 
mateixa premissa: que es representarà en una mostra conjunta en benefici d’una entitat benèfica.

AULA OBERTA
El mes de febrer, amics/gues i familiars podran venir a veure què fem a les sessions de teatre. 
Farem una classe conjunta amb familiars, amics/gues i alumnes, i així podran conèixer què fem a 
les sessions de l’Aula de Teatre.

MOSTRES DE MAIG
Abans d'acabar el curs, per ensenyar tot el que hem treballat i après, preparem una petita peça que 
presentarem en algun espai de Figueres, exterior o interior. 

JUNY TEMÀTIC
Les últimes setmanes de juny, les sessions de teatre de l'Aula seran temàtiques. Cada dia el dedica-
rem a un ofici o disciplina teatral; passarem pel maquillatge, el vestuari, el cinema, etc. A més, 
podrem participar en els tallers i sessions dels altres grups.

CARNET DE L’AULA
Ser de l'Aula té avantatges! A l'inici de curs, a cada alumne/a se li entregarà el seu carnet, amb el 
qual tindrà avantatges i descomptes per gaudir de la cultura a la ciutat i la comarca. Entre d'altres, 
gaudirà de descomptes a la programació del Figueres a Escena.

FITXA ARTÍSTICA
De vegades, arriben convocatòries de càsting o audicions a l’Aula, també propostes per participar 
en els grups de teatre de la ciutat, o projectes pels quals ens demanen la col·laboració de l'alumnat.
Si l'alumnat hi està interessat, pot omplir una fitxa artística per formar part de la base de dades i 
gestionar la participació en aquests projectes o convocatòries que ens arriben i facilitar aquestes 
fitxes a distribuïdores o directores de càsting.

MATRÍCULA i PREUS
QUOTES
TI-0 / TI-MUSICAL
30 € / mes
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TI-1, 2, 3 
35 € / mes

MATRÍCULA
35 € / anual
Matrícula gratuïta per als socis/es del Casino Menestral, persones a l'atur o en situació d’ERTO i per 
persones que acreditin un grau de discapacitat equivalent o superior al 33%.

REDUCCIONS i BONIFICACIONS
20% de descompte per a unitats familiars que inscriguin dos o més alumnes.
20% de descompte per a famílies nombroses o monoparentals.
50% de descompte en la inscripció al segon curs.
15% de descompte per a jubilats/des.

Les reduccions no són acumulables.
S’aplicarà una tarifació social a aquelles persones que ho sol·licitin i acreditin la renda del nucli 
familiar. La direcció de l’entitat proposarà la bonificació total o parcial de la quota.

Podeu trobar el full d’inscripció i matrícula al següent enllaç.

QUI FORMA L’EQUIP DOCENT?
L'equip docent de l'Aula està format per monitors i professorat que compta amb formació 
professional en teatre, així com experiència en el món de les arts escèniques. A més, cada un dels 
professionals té la seva experiència dins del camp de l'educació i l'educació en el lleure, així com la 
seva participació en el sector de l'associacionisme cultural.

El pots conèixer aquí.

QUÈ ÉS L’AEF?
La Federació Arts Escèniques Figueres és una federació sense ànim de lucre d'entitats teatrals i 
culturals de la ciutat de Figueres, que dóna estructura al projecte de l’Aula de Teatre  Figueres i és 
un punt de trobada de les entitats i grups de teatre del municipi, així com una plataforma de 
participació ciutadana en l'àmbit cultural local.

L'AEF, d'acord amb les seves finalitats, treballa a partir de tres eixos principals dins l'àmbit de les 
arts escèniques i el sector cultural:
·            Aula de Teatre
· Escola de d'Espectadors
· Associacionisme cultural
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L'AEF, gràcies al suport de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Figueres i altres administracions, 
és una entitat estratègica que vetlla pel dret a la participació cultural i la cohesió social, és un actor 
articulador del sector de les arts escèniques a la ciutat i la comarca i un interlocutor en l'àmbit de 
l'associacionisme cultural i teatral de la ciutat.

ON ENS POTS TROBAR?

www.aulateatrefigueres.cat
info@aulateatrefigueres.cat
633 41 86 10

Oficines del Teatre Jardí
Plaça Josep Pla, s/n
17600 Figueres
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