
 

El teatre com a eina educativa. 

 Recursos escènics i de joc dramàtic per 

a la docència 

Del 8 al 12 de juliol de 2019 

Direcció: Anna Esteve Guillén 

Coordinació: Lidia Miró Ruz 

Crèdits: 25 hores / 2,5 crèdits ECTS 

Preu: estudiants, PDI/PAS UA, alumniUA i persones desocupades: 60€. General: 90€.  

Lloc:  Sala Tallers de l'edifici Ivam Cada Alcoi, C/ Rigoberto Albors, 8 - 3ª Planta. Alcoi 

Iniciació en tècniques d'interpretació i dramatització per a una aplicació educativa. Adquisició 

d’un mètode de treball per a dotar de recursos les activitats relacionades amb la narració, 

l’animació i la creació, preparació d’unitats didàctiques, sessions d’animació o representacions 

de teatre. 



 

 

 

Professorat: 

Rosa Fraj Pla 

Professora de l’Escola Municipal de Teatre d’Alcoi, coach actoral de Natalia Nadal  

(xiqueta actriu de la companyia de teatre La Dependent) i professora del taller de teatre 

inclusiu per a persones amb discapacitat visual de l’ONCE d’Alacant. Actriu i directora de 

teatre, autora d'obres de teatre per a infants. Ha realitzat cursos d'iniciació al teatre, de 

direcció i dramatúrgia, narració oral i activitats d'animació lectora a centres escolars, 

escoles d’estiu, a professors del CEFIRE, a la Universitat d’Alacant, AADPC (Associació, 

actors i actrius, directors i productors de Catalunya) i a la Diputació d’Alacant entre 

altres.  

Dilluns 8 de juliol de 2019 

9:30 h a 14:30 h   EXPRESSIÓ CORPORAL  -  CONTROL ESPACIAL  -  EL GEST I EL 

MOVIMENT.  

Dimarts 9  de juliol de 2019  

9:30 h a 14:30 h  EXPRESSIÓ ORAL  -  PARLAR EN PÚBLIC -  L’ART DE CONTAR CONTES.  

Dimecres 10 de juliol de 2019  

9:30 h a 14:30 h  EL LLENGUATGE DELS TITELLES I LES OMBRES.  

Dijous 11 de juliol de 2019  

9:30 h a 14:30 h  JUGUEM A FER TEATRE  -  JOCS DE DRAMATITZACIÓ.  

Divendres 12 de juliol de 2019  

9:30 h a 14:3 0h  TÈCNIQUES D’IMPROVISACIÓ -  TEATRE AMB XIQUETS. 
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