
CURS 
TEATRE SOCIAL 

 
 
“Teatre social” és un curs pràctic, que se centra en el treball dels conflictes de 
la realitat social emprant les eines del llenguatge teatral. 
 
L’objectiu general d’aquest curs és, mitjançant el compromís de l’alumnat, 
contribuir a la millora de la realitat social.  
 
 
 
Objectius 

1. Fomentar la participació i el compromís social a través de les arts 
escèniques 

2. Afavorir la percepció del propi cos, la ment i les emocions 
3. Desenvolupar la percepció envers les desigualtats socials  
4. Treballar les habilitats comunicatives i l’escolta activa 
5. Conèixer i investigar els conflictes socials de l’entorn i reflexionar-hi 
6. Potenciar el pensament crític mitjançant el diàleg i la reflexió conjunts 
7. Afavorir el treball en equip i la creació col·lectiva 
8. Identificar diferents patrons d’intervenció social  
9. Adquirir tècniques de treball actoral per a la posada en escena (per mitjà 

de jocs i dinàmiques actorals) 
10. Crear una obra a partir del treball d’investigació realitzat 
 
 

Continguts 

1. Procés de recerca (investigació) 
2. Projecte (deures) 
3. Muntatge dels resultats (creació teatral) 

La temàtica es decidirà entre tots els alumnes inscrits intentant que sigui un 
tema social de l’entorn (violència de gènere, refugiats, immigració, assetjament 
laboral/escolar, malalties, racisme, etc.). 
 
 
 
Metodologia 
 
Les sessions s’enfocaran en un tractament actiu, vivencial i participatiu partint 
de les experiències pròpies, per a crear un clima de cooperació i una actitud de 
recerca col·lectiva.  
 
Els diferents components treballats aniran acompanyats de jocs i exercicis 
pràctics propis del llenguatge teatral per tal d’afermar i millorar la comprensió 
dels continguts, i per a la creació final d’una obra.  
 
 



 
Alumnes 
 
Va dirigit a persones a partir de 14 anys interessades en la temàtica del teatre 
social.  
 
Mínim de 10 alumnes i màxim de 20.  
 
 
 
Professora 
 
Catalina Florit 
 
 
 
Calendari i horari 
 
Tots els dissabtes d’octubre i novembre de 2019, i de gener a maig de 2020, de 
12.30 a 14 h. 
 
 
 
Preu  
 
25 € al mes 
 


