AULA SOCIAL CURS
2019/2020

CÀPSULES
La formació de l'Aula Social per al Curs 2019/20 consta d'onze
càpsules de 12 hores de durada.
Dissabtes de 10h a 14h i de 16h a 20h i diumenge de 10h a 14h.
A final de curs es certificaran les hores realitzades.
Aula Municipal de Teatre de LLeida - c/Roca Labrador s/n 25003 - www.aulateatre.com

CÀPSULES CURS 2019/2020

DAY 1

1. TEATRE IMATGE
Jaume Belló: 12 h. Dissabte 19 i diumenge 20 d’Octubre de 2019
Les imatges ens serveixen per desvetllar històries. Estem
contínuament creant imatges de relacions i aquestes tenen la llavor
d’alguna història. Entrenament en construcció i lectura d’històries i
gestió de conflictes a través d’imatges.
PREU: 50 Euros

2. FACILITACIÓ DE GRUPS
Maria Gil: 12 h. Dissabte 16 i diumenge 17 de Novembre de 2019
Aprendrem eines i habilitats per conèixer i acompanyar grups.
Indagarem en pràctiques de cohesió grupal, comunicació, resolució
de conflictes... sempre a partir de dinamitzacions d’auto-exploració
i compartint amb el grup de treball.
PREU: 50 Euros

3. ART CÍCLIC
Maria Gil: 12 h. Dissabte 14 i diumenge 15 de Desembre de 2019

DAY 2

Les dones som cícliques per naturalesa. Explorarem juntes aquesta
dansa cíclica per treure’n el màxim benefici, per respectar-nos i
que ens respectin. A través de diferents disciplines artístiques
indagarem, jugarem, descobrirem quina és la nostra naturalesa
femenina, quin és el llinatge d’on venim i qui som.
PREU: 50 Euros

4. NEWS & RIGHTS
David Gil: 12 h. Dissabte 18 i diumenge 19 de Gener de 2020
Treball a través de les tècniques del Teatre periodístic centrat en
els drets humans. Desenvoluparem una visió crítica de la realitat
que ens envolta, dels mitjans de comunicació social, i dels drets
humans.
PREU: 50 Euros

5. PERFORMANCE SOCIAL
Pol Jové: 12 h. Dissabte 8 i diumenge 9 de Febrer de 2020
Aprendre a veure el teatre com un mitjà per a la denúncia
d’opressions a minories, per a coneixement, sensibilització i

·

interpel lació a l’esperit crític de l’espectador. Endinsar-nos de

DAY 1

forma teòrica i pràctica en el teatre d’acció per potenciar les eines
que tenim com a persones i artistes.
PREU: 50 Euros

6 MOVIMENT I EMOCIONS
Silvia Castresana: 12 h. Dissabte 7 i diumenge 8 de Març de 2020
Les emocions són el primer moviment en el nostre cos i provoquen
diferents sensacions corporals. Totes tenen una expressió somàtica.
Moviment, sensació, emoció i sentiment són aspectes d’una mateixa

·

constel lació, quan un d’ells es mou, es mouen tots. Si som
conscients de com ens movem, de les nostres percepcions,
pensaments, sentiments i emocions, podrem integrar-les i deixar-les
sortir de forma constructiva.
PREU: 50 Euros

7 EINES EXPRESIVES I GESTALT
Silvia Castresana: 12h. Dissabte 25 i diumenge 26 d’Abril de 2020
L'Art, i tots els seus llenguatges, han estat una forma bàsica

DAY 2

d'expressió. Allà on no es trobaven paraules parlades es contava un
conte, s’entonava una cant o es dansava com a tribut a la vida... es
representava la vida en una gran peça de teatre. Usarem el
llenguatge simbòlic de l’Art per connectar amb aquelles parts de
nosaltres que volen ser trobades i transformades, per viure des de
la bellesa i la plenitud.
PREU: 50 Euros

8. TEATRE FÒRUM
Jaume Belló: 12 h. Dissabte 23 i diumenge 24 de Maig de 2020
Les imatges escultòriques que produïm les persones constantment,
ens serveixen per a construir històries basades en un conflicte, quan
l’intent de resolució del mateix fracassa, podem usar el teatre per
fer petits assajos de la història a la recerca d’altres vies del gestió
de mateix.
PREU: 50 Euros

CÀPSULES EXTRES CURS 2019/2020

DAY 1

1. FEM FILMETS SOCIALS
Andrea Pumo: 12 h. Dissabte 22 i diumenge 23 de Febrer de 2020
Aprofundir en les diferents tècniques audiovisuals com una eina útil
per a poder expressar-nos i fer arribar el missatge clar i precís al
públic objectiu. I entrar en la creació de contingut per a donar més
vida al que volem comunicar, a partir de l’storyboard que ens servirà
per desenvolupar les nostres idees.
PREU: 50 Euros

2. CUERPO Y CONFLICTO
Víctor Moya: 12 h. Dissabte 21 i Diumenge 22 de Març de 2020
Taller d'invitació a iniciar-nos en l’exploració dels conflictes a través
del cos. Invitació a alliberar el cos de les seves mecanitzacions i
cuirasses, a deixar-lo jugar de manera autèntica, a escoltar-lo,
mimar-lo i gaudir-lo.
PREU: 75 Euros

DAY 2

3. EINES PERSONALS PER A LA GESTIÓ DE
CONFLICTES
Maria Gil, Jaume Belló i Sílvia Castresana: 12 h
Dissabte 30 Novembre i diumenge 1 de Desembre de 2019
Dissabte 2 i Diumenge 3 de Maig de 2020
Dissabte 6 i Diumenge 7 de Juny de 2020.
PREU: 75 Euros

Inscripcions al Tel.973268318
Pagament per transferència bancària fins una setmana abans de la càpsula.
+ informació aulasocial@aulateatre.com

