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INSTITUTS TERESA PÀMIES / MONTSERRAT ROIG / LA SEDETA

Benvolgudes famílies:
Us presentem el projecte d´activitats extraescolars per al curs 2021-22. Esperem que les trobeu prou divertides i educatives.
ANIMEU-VOS A PARTICIPAR!!!

DIJOUS DE 17 A 18´30H A LA SEDETA.
DILLUNS DE 17´40 A 19´10H AL MONTSERRAT ROIG (es pot demanar
beca, en breu us informarem)
•
•
•
•

GRUPS: mínim 8 alumnes
QÜOTA: 24€ mensuals
Inclouen tots els materials.
INSCRIPCIÓ ON-LINE: DEL 13 AL 20 DE SETEMBRE. Del 20 a 23 de setembre us informarem de les activitats que
surten endavant segons inscripció així com dels protocols COVID19 per aquest curs
Per formalitzar la inscripció heu d´entrar al següent link:

https://forms.gle/RGz6ctrpXdCGhw5QA

INICI DEL CURS: 1 D´OCTUBRE

T´ agrada fer teatre? Inventar i representar històries? Viure i convertir-te en molts personatges diferents? Viatjar i
imaginar altres llocs, èpoques i realitats? Vols expressar-te, parlar i dramatitzar? Vols jugar a fer teatre?
Aprendrem a expressar-nos, a fer equip, a treballar en valors, conèixer-nos i expressar emocions i sentiments... tot divertint-nos
mitjançant el teatre. Serem uns altres!!!
JOCS D´EXPRESSIÓ I SENSORIALS
COORDINACIÓ CORPORAL I ESPAI
MOVIMENT ESCÈNIC
JOC DRAMÀTIC
JOCS DE MEMORITZACIÓ I DICCIÓ
CREACIÓ DE PERSONATGES I HISTÒRIES
OMBRES XINES
TEATRE DE TITELLES
CREACIÓ DE VESTUARIS, MAQUILLATGE I
CARACTERITZACIÓ
MUNTATGE ESCÈNIC, LLUM, SO, DECORATS
TEATRE MUSICAL.
VEU I CANCÓ
COREOGRAFIA
REPRESSENTACIÓ DE PETITES PECES TEATRALS.

L´activitat de còmic és la introducció a l´art de la narrativa en dibuixos.
L´apropament als còmics de tots els estils, als millors dibuixants i artistes,
des del còmic clàssic fins a la darrera generació de dibuix japonès, passant
pel còmic nord-americà i europeu.
Així com experimentar el còmic directament des de la pràctica, amb llapis i
paper, aprenent pas a pas les tècniques i recursos, descobrint personatges
i històries, i coneixent el món professionalment, dibuixant, guionista, i
demés, són els propòsits que es duran a terme en aquest taller.
PER QUÈ ÉS?
És evident que el còmic i el dibuix suposa un atractiu per a tots els nens,
independentment del seu tarannà.
És una afició d´avui dia, actual, totalment educativa, que desperta l’interès
dels infants de manera que és satisfactori tant per famílies com per fills.
El còmic és un dels recursos literaris que requereix més creativitat.
El fet de crear vinyetes permet a l´infant, expandir-se mentalment, utilitzant la seva imaginació, i posant a prova el seu enginy,
trobant el límit a on només ell/a el vulgui posar.
El còmic és una activitat tant cultural com ho puguin ser la lectura, escriptura o pintura.
Parlant des del punt de vista plàstic, el còmic és una tècnica d´expressió gràfic plàstica, és a dir, que exercita el talent per dibuixar,
i treballar la traça a l´hora d´utilitzar els diferents materials, estris, tipus de paper, llapis, tintes…
Ser capaç de crear un personatge propi, on reflexar els pensaments i poder-lo situar en les situacions que vingui de gust és una
experiència molt realitzant. Produeix una sensació d´autosatisfacció que dona als infants una nova il·lusió i el fa agafar confiança
en si mateix.
EL CÒMIC ÉS UN ART TANT PLÀSTIC COM LITERARI.
CÒMIC: Clàssic: blanc i negre / Còmic a Espanya / Àmbit
europeu: Aventures i ciència-ficció / Nord-Amèrica: Els
Superherois / Manga: El còmic japonès
EL PERSONATGE: Rostre i Anatomia en general /
Expressions, Indumentària / Característiques psicològiques
Personatges no humans: Criatures fantàstiques, bestiari
EL MOVIMENT: Equilibri / Línia de moviment i acció /
Posicions corporals
L´ESCENÀRI: Entorns de la terra i Ambients naturals / El
nostre entorn: La ciutat: Mobiliari urbà i Mitjans de transport
LA HISTORIA: Línia argumental del còmic / Gèneres
principals / Temes i arguments
LA PÀGINA: Estructura i Vinyetes / Ordres d´aparició / Tipus
de plans / Tipus de globus
L´ACABAT L´entintat: Trames i Tècniques de color
RECURSOS: Trucs per donar al nostre còmic un resultat
sorprenent, per aconseguir diversos efectes.
PROJECTE FINAL: Creació d´un còmic per alumne, com a
avaluació del curs i com a mostra del treball realitzat durant la
temporada. Aquests còmics es reuniran en un fanzine que es
publicarà a nivell escola./ Visita al Saló del Còmic.

