
 

1 LAZZIGAGS Aula de teatre – Projecte a VILA OLÍMPICA – 2011-2012 

 

 

PROJECTE LAZZIGAGS AULA DE TEATRE A VILA OLÍMPICA 

  

 Presentació: Lazzigags Aula de teatre forma part de la Companyia de teatre 

Lazzigags. Els seus professors de teatre son actors professionals  amb vocació 

pedagògica i que periòdicament  ens anem formant fent cursos i compartint les 

nostres experiències pedagògiques per ampliar els nostres coneixements dins el mon 

infantil. 

 Tenim un projecte pedagògic que avarca des dels nens i nenes de P3 fins a 

Batxillerat, tot i que a l’escola Vila Olímpica comencem a fer classes a partir de 3r de 

primària per decisió de l’escola. Per tant fem  dues classes setmanals d’una hora cada 

una als cursos de 3r, 4t, 5è i 6è. 

  Lazzigags Aula de teatre és la lògica conclusió a molts anys d’experiència en el 

teatre i de docència en centres de pre-escolar, primària i secundària, i en altres 

(Centres Cívics, Agrupacions de barri, Cases Regionals...)  per a adults. Els seus 

components som actors, actrius llicenciats a l’Institut del Teatre de la Diputació de 

Barcelona,  i mestres, pedagogs i psicòlegs infantils avesats a la pràctica docent, que 

mirem d’alternar el treball a les aules, amb el treball a l’escenari, per tal de garantir 

sempre el màxim de contacte amb el públic al qual ens dirigim.   

Conscients que només s’estima allò que es coneix, pretenem apropar el joc 
teatral a les noies i nois, perquè puguin gaudir i estimar el teatre com a espectadors o 
com a productors d’un espectacle. El coneixement d’aquest art i la seva pràctica, a més 
del seu valor cultural intrínsec i de ser una forma de treballar la comprensió i 
l’expressió orals, ajuda també al desenvolupament integral de la persona; es pren 
consciència d’un mateix: del cos, de la veu, de les emocions i sentiments, etc.; i s’entra 
en relació amb els altres  a través del grup, fomentant la relació solidària. 

 
Objectius: 
 

• El desenvolupament de les competències comunicatives: lingüístiques, 
orals, auditives i visuals. 

• Aprendre a comunicar: fets, conceptes, idees, sensacions,etc. 

• Concienciar-se de les capacitats personals i les carències sense 
frustració. 

• Desenvolupar valors: esforç, responsabilitat (individual i de grup), 
perseverança, tolerància, solidaritat...etc 

• Potenciar l’autonomia personal: aprendre a defensar drets i a assumir 
riscos, admetre les errades, organització. 
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• Potenciar les capacitats intelectuals: memòrioa, concentració, 
observació, les capacitats expressives, creatives i comunicatives. 

• Treballar els processos de sociabilització fomentant les habilitats 
d’interacció grupal amb el treball d’equip. 

Tot plegat ajudfa a un major autoconeixement i a la formació d’una autoimatge 
positiva de cara a entomar l’acostament a l’adolescència amb més seguretat i 
autoestima. 

 
 
Continguts: 
 
El Projecte Lazzigags Aula de teatre és un entrenament de les competències 

transversals dels currículums de primària mitjançant eines teatrals. Les competències 
transversals son les següents: 
   
1. Competència comunicativa, lingüistica i audiovisual       

• Jocs de participació. 

• Projecció de la veu. 

• Col·locació del cos. 

• Expressió de sentiments. 

• Capacitat d’improvisació. 

• Treball en equip. 
 

2. Competència d’aprendre a aprendre 

• Aprendre i escenificar cançons coreografiades. 

• Escoltar i inventar contes, per representar. 

• Improvisació de diàlegs i escenes. 

• Creació d’històries paral·leles. 

• Treball amb gesticulació, intenció, motivació, onomatopeies i acció dels 
personatges. 

• Exercicis d’acció-passivitat. 

• Expressió del silenci. 
3. Competència d’autonomia i iniciativa personal 

• Memorització i representació de contes o de textos teatrals.  

• Audició d’obres musicals i treball dels seus arguments.  
 
Metodologia del projecte 
 
Els continguts els partim en tres trimestres i segons el cursos: 
 
1r trimestre: 
 

• 3r de primària: treball de contes d’autors contemporanis i amb alt contingut 
pedagògic. A partir dels contes els alumnes fan improvizacions i creen els seus 
propis contes. 
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• 4t de primària: Tècnica de clown. Aprendre a expressar sentiments i a exposar-
los públicament. 

• 5è de primària : Tècnica de Commedia dell’Arte. Conèixer els diferents 
personatges, la seva mobilitat i el seu caracter i aprendre a improvitzar el 
cannocaccios a partir de la seva creativitat. 

• 6è de primària : Treball dels mites grecs i romans. Coneixement del teatre 
clàssic grec i romà. 

 
2n trimestre: 
 

• 3r i 4t de primària : Treball de guions relacionats amb la música. Audició dels 
temes musicals i coneixement de les qüestions tècniques del teatre. 
Treball del maquillatge: A partir del personatge que faran en l’argument  
treballat, confecció d’un disseny de maquillatge i treball pràctic del mateix. 

• 5è i 6è de primària : Elecció i adaptació d’una obra per part dels alumnes i el 
professor. Assaig de l’obra. 

 
3r trimestre: 
 

• 3r, 4t, 5è i 6è de primària : Tots els grups assagen  l’obra que han escollit 
durant el segon trimesre i decideixen l’escenografia, vestuari i maquillatge, així 
com la música, l’atrezzo i efectes especials que seràn neccessaris per a tirar 
endavant la representació que faran al públic a final de curs. 

 
Durant el curs ensenyaran periòdicament el seu treball als companys d’altres cursos i 
es fomentarà l’actitut crítica i constructiva de l’espectador. Els alumnes que 
representen aprenen a acceptar les crítiques raonades i els alumnes espectadors 
prenent una actitut activa de l’acte d’observar una obra. 
 
 
 
 Les obres que faran aquest any a final de curs seran les següents: 

• 3r: UN CONTE D’ANGELS I DIMONIS professora Marta Figuls. 

• 4t: PIRATS professora Laura Ferrer. 

• 5è: GREASE professora Alba Morros. 

• 6è A: ROMEO I JULIETA professora Laura Ferrer. 

• 6è B: ALÍCIA AL PAIS DE LES MERAVELLES professora Concha Millà 
 
La mostra de final de curs  serà el dissabte 9 de juny pel matí  a la sala Calassanç com 
cada any i les classes acabaran el 21 de juny. 
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 Organització interna i criteris d’avaluació 
 

• Tot l’equip d’especialistes elaborem conjuntament els diferents programes de cada 
curs, quedant oberts a les necessitats i interessos de l’escola. 
 
 

• Cada trimestre s’efectua un informe d’avaluació del grup on es valoren tan el 
projecte potat a terme com la metodologia i les característiques de cada grup així 
com la relació del professor amb els alumnes, la relació entre ells i cap al professor 
i les particularitats de cada nen/a  

• Al final del curs, els professors lliuraran a les famílies un informe de  l’evolució dels 
alumnes on es valoraran les caopacitats de comunicació oral: l’art de conversar, 
saber expressar fets, conceptes, emocions, etc. La millora de la memòria, la 
capacitat oganitzativa de la feina i la disciplina així com la millora en els nivells de 
sociabilització dels alumnes. 

• Professorat donat d’alta a la Seguretat Social. 

• Cobertures de responsabilitat civil en bens i persones.  

• Alta en llicència fiscal d’ensenyament. 
 
 

 

 


