Horaris (d’octubre a juny)
Com ho farem?
•

Fomentant el diàleg entre persones
participants i dinamitzadores.

•

Plantejant qüestions que impliquin
l’avaluació, l’anàlisi i l’aprenentatge
dels processos i de les seves parts.

•

Generant temes de discussió per
debatre’ls amb el propi alumnat.

•

Proporcionant supervisió a les
persones participants a la formació
i als seus projectes.

•

Trencant els límits mateixos del
contingut pel que fa a l’establiment
de possibles lectures.

•

Incorporant dosis d’humor que
permetin un treball més imaginatiu i
distés.

•

Preveient els mecanismes necessaris
per generar projectes adequats a les
necessitats socials i emocionals de
l’alumnat i dels col·lectius amb què
treballa.

Curs 2017/18

Dilluns o dimarts* de 19’30 a 21’30
(1r i 2n curs)
Dimarts de 9.30 a 11.30
(1r curs)
Preu curs

Preu càpsules

200€

50€ 4 sessions
75€ 6 sessions

Contacte
973268318
aulasocial@aulateatre.com

aulateatre.com

* Pendent de confirmació.

L’Aula Social és un projecte de
l’Aula Municipal de Teatre de
Lleida que posa a l’abast de la
societat lleidatana eines per dur a
terme accions socials mitjançant
les arts i tècniques escèniques.

Propòsit
Al Teatre actuem amb referents de vida, i al
Pla de Formació de l’Aula Social pretenem
aconseguir que les habilitats i aptituds que
aporten les Arts Escèniques facilitin un estat
de seguretat i autoestima i, en conseqüència,
un major desenvolupament de la personalitat
individual i del grup social al qual pertanyen,
esdevenint un creixement per ambdues parts.

Pla de formació
LES CÀPSULES:
1r Curs
1. DINAMITZACIONS I FACILITACIÓ DE GRUPS
(4 sessions)
2. COMUNICACIÓ NO VERBAL
(4 sessions)
3. TEATRE IMATGE
(6 sessions)
4. DONA I ART
(4 sessions)

5. T. PERIODÍSTIC I DRETS HUMANS
(6 sessions)

6. TEATRE GESTÀLTIC
(6 sessions)

2n Curs
1. DANSA INTEGRADA
(4 sessions)
2. MÚSICA X TOTHOM
(4 sessions)
3. TEATRE FÓRUM
(6 sessions)

4. CIRC SOCIAL
(4 sessions)

5. “ARCO” IRIS DEL DESIG
(6 sessions)

6. TEATRE GESTÀLTIC II
(6 sessions)

PROFESSORAT:
Javier de Frutos, Mar Vilaró, Alba Vicario, Estefania Solé, M.Teresa Oliva, Èlia Romero,
Maria Mora, Pepa García, Maria Gil, David Gil, Ignasi Busqueta i Jaume Belló

Fotos de Jaume Martínez corresponents a la Jornada “Identitats” de 2016

Tot i no ser una formació exhaustiva, i que
volem deixar oberta a revisions continues del
pla, ens agradaria contribuir a la formació
d’agents que treballen en la intervenció social
per aconseguir arribar a la NO EXCLUSIÓ de
persones vulnerades o invisibilitzades per
raons de diferenciació social, com són: el
gènere, el factor migratori, la pobresa, la
diversitat física, psíquica i sensorial, l’edat,
l’origen social i cultural...

