Taller de recursos per a narrar, jugar i crear
Rosa Fraj
INTRODUCCIÓ
Este curs naix com a necessitat de compartir , investigar i buscar nous
recursos per a narrar, preparar una unitat didàctica, una sessió
d’animació o fer un representació de teatre.
Per altra banda, els desenvolupament de este taller implica el joc, i
també dota de recursos als animador, monitors de temps lliure,
mestres, pares, que volen omplir la motxilla de la imaginació i compartir
en el xiquets i xiquetes als que eduquen la creativitat.
Per a realitzar activitats d’animació a la lectura , jugar i crear, podem
utilitzar els conta contes, el Teatre, jocs de participació, els titelles, les
ombres, la pintura, la música, activitats manuals...
Tots els recursos que tenim a la ma es podem utilitzar per a aconseguir
els nostres objectius , sempre que tinguem la capacitat pedagògica i el
mètode adequat a la edat i circumstancies del grup en el que estem
treballant.
En este taller volem iniciar als alumnes en un mètode de treball per a
dotar de recursos les activitats relacionades amb la narració , l’animació
i la creació.
CONTINGUTS
·
·
·
·
·

Descobrim el conte. Diferents tipus de narracions. Un conte per a
cada ocasió. Contes de tradició oral. Contes d’autor. Inventem
contes.
La Narració Escènica. Recursos: Titelles, Ombres, Musica
El conte dramatitzat . Participació del públic
El Joc per a crear
Juguem a fer teatre

OBJECTIUS
·
·
·
·
·

Adquirir recursos per a millorar la capacitat de comunicar.
Adaptar un conte per a la dramatització .
Aprendre a utilitzar les titelles per a jugar i narrar
Iniciació a les ombres.
Adquirir habilitats per facilitar la participació del públic en la
narració.

METODOLOGIA
Utilitzarem una metodologia activa. Els alumnes realitzaran exercicis
físics, manuals, intel·lectuals i emocionals per a descobrir els diferents
recursos. Cada alumne/a, amb tècniques creatives trobarà el seu estil ,
i adequarà els recursos a les seues capacitats personals.

AVALUACIÓ
Assistència mínima del 80% del total de les hores.
Els alumnes prepararan sessions per a treballar en un grup.

PERIODITZACIÓ

-

Del 17 al 25 de novembre de 2018
Dissabtes 17 i 24 de novembre de 10:00 a 14:00h i de 16:00 a 20:00h
Diumenges 18 i 25 de novembre de 10:00 a 14:00h

-

6 sessions
24 hores – 2,4 Crédits
24 hores ICE

LLoc: Sala Salvador Allende (baixos del Paranimf)

PER A L’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT ÉS IMPRESCINDIBLE:
*UNA ASSISTÈNCIA MÍNIMA DEL 80% DEL TOTAL D’HORES DEL CURS
*ESTAR AL CORRENT AMB EL PAGAMENT DEL CURS
*SUPERAR UNA PROVA D’AVALUACIÓ PROPOSADA PEL PROFESSOR
*FER L’ENQUESTA DE SATISFACCIÓ DEL CURS A TRAVÉS DE L’AULA VIRTUAL

