DIVER´S
Associació d´Esplai
C/ Acàcies 15. Barcelona 08027
Tel: 93 446 42 91 - 662 51 85 26
diversesplai@gmail.com / diverstiu@gmail.com
www.diversesplai.cat

INSTITUTS MONTSERRAT ROIG / TERESA PÀMIES / LA SEDETA

TEATRE MUSICAL
Conèixer el propi cos i les seves possibilitats expressives, relacionar-se, comunicar-se, viure
diferents tipus de personatges i situacions, fomentar l´expressió verbal i la memorització.
Superar situacions d´inseguretat i timidesa, promoure l´autocontrol, fomentar l´enginy, la
inventiva i la imaginació.

“FES TEATRE, SERÀS UN ALTRE”
QUÈ FAREM?
Aprendrem a expressar-nos, a fer equip, a treballar amb valors, conèixer-nos i expressar
emocions i sentiments... tot divertint-nos através del teatre.











Jocs d´ expressió i dramatització.
Moviment escènic.
Creació interiorització d´ històries i personatges.
Creació de vestuari, maquillatge i caracterització.
Muntatge escènic, llums, so, escenaris i decorats.
Dansa i cançó al teatre musical.
Coreografia.
Jocs de memorització i improvisació.
Expressió oral, emissió de la veu, dicció.
Representació.

TALLER DE CÒMIC
QUÈ ÉS?
L´activitat de còmic és la introducció a l´art de la narrativa gràfica. És un 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. És 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 sector professionalment. Aquests
són alguns dels propòsits d’aquest taller.
PER QUÈ ÉS?
És evident que el còmic i el dibuix suposa un atractiu per a tots els infants, independentment
del seu tarannà. És un interès d´avui dia, actual, totalment educatiu, que permet el
desenvolupament cognitiu dels joves, fet que esdevé satisfactori a joves i famílies.
El còmic és un dels recursos literaris que més estimula la creativitat. El fet de crear vinyetes
possibilita l’ expressió estètica per part del/de la jove, utilitzant la seva imaginació, i posant a
prova el seu sentit narratiu, trobant el límit a on només ell/a el vulgui posar. El còmic és una
activitat tan cultural com ho és l’ escriptura, la lectura o la pintura.
Parlant des del punt de vista gràfic, el còmic és una tècnica d´expressió graficoplàstica, és a
dir, que treballa les tècniques del dibuix i la manipulació dels diferents estris i materials.
Ser capaç de crear un personatge propi, on reflexar-hi els pensaments i poder-lo situar en
les situacions que vingui de gust és una experiència molt realitzant. Produeix al/a la jove una
sensació de plenitud, assoliment i confiança en si mateix.
EL CÒMIC ÉS UN ART TANT PLÀSTIC COM LITERARI.
COM ÉS? QUÈ ES TREBALLARÀ?
CÒMIC
 Clàssic: els orígens.
 Còmic espanyol i català.
 Àmbit europeu: Aventures i Ciència-Ficció.
 Nord-Amèrica: Els Superherois
 Manga: La tendència del futur.
EL PERSONATGE
 El rostre i Anatomia en general.
 Expressions, Indumentària, Característiques
psicològiques.
 Personatges no humans: Criatures
fantàstiques, Bestiari.

EL MOVIMENT



Equilibri.
Línia de moviment i acció i Posicions
corporals.

EL FONS



Entorns de la terra i Ambients naturals
El nostre entorn: La ciutat: Mobiliari urbà
i Mitjans de transport

LA HISTÒRIA



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/a, 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
i es distribuirà en entorns propers.

DIA:
 CÒMIC A LA SEDETA ELS DIJOUS DE 17 A 18´30H.
 TEATRE MUSICAL AL PÀMIES DIVENDRES 16´30 A 18H.
PREU: 24€ MENSUALS.
INSCRIPCIÓ OBERTA
TEATRE MUSICAL: Es pot demanar beca de l´INSTITU BARCELONA ESPORTS, teniu tota la
informació al nostre lloc web.
Link inscripció https://forms.gle/Bnbgntt3mfr6vmAY6
o entrant al nostre web: www.diversesplai.cat
INICI DEL CURS: OCTUBRE DE 2020
PLACES LIMITADES!







La inscripció de les activitats és trimestral.
Les quotes es cobraran mensualment.
Es farà el cobrament de la primera quota al moment de la inscripció.
El retorn de qualsevol rebut serà reclamat amb un increment de 3€ per comissió del banc.
Per donar-se de baixa o d´alta d´una activitat, s´haurà de comunicar al menys una setmana abans del final de trimestre.
1r trimestre: 28 setembre-octubre / novembre / desembre.
2n trimestre: gener / febrer / març.
3r trimestre: abril / 28 maig (s´adaptarà la quota a 2 mesos en lloc de 3. Part proporcional).

PROTOCOL COVID19
Con ja sabeu, aquest és un curs molt especial degut a la situació de pandèmia que estem vivint.
Per això apliquem un protocol en línia amb els instituts per assegurar la protecció dels joves per que fa a salut i higiene.
Us informem de les mesures a seguir respecte a les activitats extraescolars.
Estem segurs que tot anirà molt be i us demanem la vostra col·laboració.










Els grups seran estables almenys per trimestres.
Grups de 10-15 joves.
Els espais seran prou amplis. Es mantindrà el distanciament físic de 1´5m adaptant les activitats.
Els espais seran ventilats i desinfectats, així com tots els materials abans i després de l´activitat. Es mantindran les finestres obertes
sempre que el temps ho permeti.
Tots els joves i el monitoratge faran us de la mascareta durant l´activitat i el trasllat des de l´aula a l´espai de l´activitat, així com a la
sortida.
Cada alumne ha de portar la seva mascareta i una ampolla d´aigua.
A totes les activitats comptem amb gel hidroalcohòlic, termòmetre, farmaciola, productes desinfectants per espais i materials, etc.
Joves i monitors es rentaran les mans abans de començar l´activitat i en acabar- abans de sortir.
En cas de qualsevol urgència, detecció de símptomes, etc. es seguirà el mateix protocol que a l´ institut corresponent, marcat per el
Departament de Salut. Per això, us demanem que durant l´activitat dels vostres fills i filles tingueu els mòbils operatius per si hem de
contactar amb vosaltres.

Per qualsevol dubte o comunicació durant el curs podeu contactar amb DIVER´S per correu electrònic preferiblement, o per telèfon en cas
d’urgència.
diverstiu@gmail.com / 934 46 42 91 / WhatsApp: 617 82 41 18.
El nostre horari és de 9 a 14h i de 16 a 18h.
Us volem transmetre un missatge de tranquil·litat. Vetllem en tot moment perquè els instituts siguin espais sans i segurs on els joves puguin
continuar amb la seva vida amb màxima normalitat, educant-los en la nova situació.
Seguim treballant per la gestió del temps lliure dels nois i noies, mitjançant un projecte basat en els valors, la sociabilitat, el benestar i
l´adquisició de coneixements i hàbits.

PER UN BON CURS 2020-21! BONA ENTRADA!

