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EL TEATRE DELS CONTES 
 

 
 
OBJECTIUS DE L’ESTADA 

 

 Fomentar la curiositat i l’interès per les arts escèniques i la literatura infantil. 

 Treballar les habilitats comunicatives: l’expressió corporal i l’expressió oral. 

 Estimular el desenvolupament de la imaginació i de la creativitat i fomentar 
l’espontaneïtat. 

 Conèixer i experimentar amb el propi cos i treballar l’agilitat i la coordinació.  

 Aprendre a conèixer la pròpia veu i saber com projectar-la. 

 Fomentar el treball en grup, la participació i la interacció entre els alumnes. 

 Potenciar l’aprenentatge significatiu a través del joc i d’altres activitats. 

 Adquirir noves habilitats i destreses que promoguin el desenvolupament 
integral dels nens i nenes. 

 Desenvolupar valors personals com la companyonia, la solidaritat i la 
convivència amb els companys i companyes. 

 Aprendre a conviure i a respectar l’entorn i les normes establertes per part de 
la casa, els monitors i els tècnics de les activitats. 

 
CONTINGUTS 

 

 Expressió oral i corporal 

 Psicomotricitat  

 Interpretació i teatre gestual 

 Escenografia 

 Creativitat 

 Attrezzo 
 
 

 1r dia 2n dia 3r dia 

Matí 
Presentació i jocs teatrals 

Contes clàssics per viure 

Escalfem motors,  
comencen els assajos! 

Taller d’assaig i creativitat I 

La gran representació 

 Dinar Dinar Dinar 

Tarda 
 Deixem anar la imaginació! 

Taller de creativitat  
Taller d’assaig i creativitat II Cloenda 

 
Tornada a l’escola 

 
 Sopar Sopar 

Nit 
En Joan sense por (joc de nit) 

Teatre d’ombres 
Nit musical 
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DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 

 
Presentació  
 

Us han explicat mai alguns dels contes infantils més 
populars? Sabeu qui són els seus personatges i què els 
succeeix? Durant la nostra estada viurem històries 
increïbles submergint-nos en aquests contes i ens 
aventurarem a representar algunes de les seves escenes... 
Preparats per descobrir l’artista que portem dins? Som-hi! 
 
Abans, però, és molt important que ens coneguem bé i que 
explorem els espais que ens envolten. És per això que ens 
dividirem en grups i farem una sèrie de jocs de coneixença ben teatrals que ens 
permetran gaudir plegats d’aquests dies i començar a escalfar-nos per la gran 
representació.  
 
Objectius:  

- Conèixer el grup d’alumnes i facilitar la relació amb tots els monitors/monitores.  
- Desenvolupar habilitats físiques així com actitudinals vers els companys.  
- Motivar els alumnes per participar de totes les activitats que es duran a terme. 
- Aprendre alguns exercicis i jocs teatrals. 
 

Contes clàssics per viure 

El Patufet, La rateta que escombrava l’escaleta,  Els tres 
porquets, En Pere i el llop, La llebre i la tortuga... I molts 
més contes de sempre que podem adaptar per a 
representar i fer teatre! Quin us agrada més? Llegirem 
entre tots alguns dels contes més coneguts i triarem 
aquell que més ens desperti la imaginació i la creativitat. 

 

Deixem anar la imaginació! Taller de creativitat 

Un cop escollit el clàssic de la literatura infantil que més 
ens ha agradat, farem tot allò que calgui per poder fer 
una petita representació teatral. Crearem una 
historieta d’una sola escena i dividits per grups 
preparem el guió, el vestuari, el decorat, la música, la 
il·luminació... Treballarem en equip per fer una posada 
en escena ben espectacular!  
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En Joan sense por (joc de nit) i Teatre d’ombres   

En Joan sense por ens explicarà la seva darrera aventura. I 
és que encara no ha trobat què és la por... Fa uns dies va 
anar a veure si potser estava a la Lluna i el viatge va ser 
una miqueta accidentat i van caure algunes estrelles... 
Escoltarem com va ser el seu viatge i després agafarem les 
lots per sortir al bosc a veure si les trobem! 
 

I abans d’anar a dormir, si encara no ens ha empaitat la son, un petit teatre 
d’ombres ens donarà la bona nit... 
 

Escalfem motors, comencen els assajos! 

Abans de començar els assajos, anirem plegats a posar-nos 
en forma per a poder crear molt millor després! Farem una 
petita caminada pel bosc que ens envolta i qui sap, potser 
ens espera alguna sorpresa... 

 

Taller d’assaig i creativitat I 

Comencen els assajos i totes les 
preparacions necessàries per poder 
representar més tard la nostra versió del 
clàssic triat! Ens aprenem el text, pintem els 
elements decoratius, assagem la nostra 
postura... Quina colla d’artistes estem fets! 

 

Taller d’assaig i creativitat II 

Ja queda menys per a la representació i hem de seguir 
treballant de valent per tenir-ho tot a punt. No perdem ni 
un minut! 

 

La gran representació 

Ha arribat el moment que tots esperàvem, s’aixeca el teló... I 
comença la funció! Ara és el moment de mostrar-nos tot allò 
que heu après i practicat aquests dies. Sense cap dubte serà 
una obra mestra! 
 

Cloenda  

Abans que acabi la nostra estada cantarem cançons i ballarem danses plenes de 
ritme per acomiadar-nos plegats amb un bon somriure! 


