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OOOObxectivos do curso:bxectivos do curso:bxectivos do curso:bxectivos do curso:    

    

O obxectivo último é dar unha formación teatral e artístico-cultural base ós  

alumnos. Estudiaranse ós distintos xéneros teatrais, unha breve referencia á  

historia da representación escénica dende os clásicos ata hoxe, a función do  

autor dramático, do director, dos actores, da crítica. E fomentar unha  

análise da montaxe teatral a partires dun texto base ou das improvisacións. 

Procúrase que o alumno acade unha visión global dunha montaxe escénica a  

partires de principios como a creatividade, a disciplina, a coordinación, a  

cooperación e o rigor ético e estético. 

 

Elementos que se han traballar nas sesións:Elementos que se han traballar nas sesións:Elementos que se han traballar nas sesións:Elementos que se han traballar nas sesións:    

 Estes elementos se traballarán cos alumnos como punto de partida para 

que coñezan as principais técnicas e exercicios que logo eles deberán  

desenvolver individual e colectivamente: 

 · Achegamento a un concepto amplo do teatro tanto dende a perspectiva 

   de espectador como de parte integrante dunha montaxe teatral (actor,  

   escenógrafo, director...). 

 · Desinhibición. - Socialización: Promoción e integración no colectivo. 

 · Coñecer e traballar técnicas de relaxación. 

 ·  Iniciación á expresión dramática: exercicios de expresión corporal. 

- Atopar a preparación corporal e oral axeitada para tomar contacto coa 

actividade. 

- Experimentar e investigar técnicas expresivas e creativas a partir dos  

 exercicios propostos. 

 - Estudios  de psicomotricidade: Conciencia do propio corpo. 

 · Coñecemento da voz. Exercicios de ortofonía e dicción. 

 · Aprendizaxe do uso da respiración. 

 · Traballo de improvisación e de creación colectiva. 

 · Explorar as posibilidades artísticas individuais. 

 · Sentar as bases de coñecemento sobre linguaxe dramática e cultura  



 teatral. 

- Preparación dunha montaxe. Toma de contacto co espacio escénico e o  

público. 

 - Traballo de Role-playing (xogo de interpretar distintos papeis dun  

texto) e de monólogos. 

- Creatividade e diverxencia cos compañeiros. Discusión e análise positivo  

dos conceptos e traballos realizados nas sesións. 

- Educación estética: Coñecemento da evolución da estética teatral 

 

   Tamén se estudiarán e porán en práctica os seguintes aspectos: 

1. Técnica da narración oral escénica. Fomentar a participación e a  

iniciativa no relato de historias. 

2 . Coñecemento de vocabulario e conceptos teatrais, cando menos, básicos. 

5. O teatro e a música: exercicios de plástica e música. Interrelación. 

 

Primeiras tomas de contacto:Primeiras tomas de contacto:Primeiras tomas de contacto:Primeiras tomas de contacto:    

· As primeiras sesións estarían centradas no coñecemento, coordinación e  

adaptación do grupo fomentando o espírito de traballo colectivo e procurando  

a inmediata integración de tódolos membros. Os conceptos iniciais de estudio  

serán básicos. 

 1. Introducción. Conceptos básicos: explicación ós alumnos dos obxectivos  

do obradoiro. 

 2. Interrelación do grupo: coñecemento dos membros a través de  

presentación e xogos de desinhibición. 

 3. Exercicios preinterpretativos: expresión corporal, iniciación ó  

traballo de voz. 

 4. Psicomotricidade: Conciencia do propio corpo: esquema corporal e 

axuste  

postural, coordinación dinámica xeral, aprendizaxes básicos en relación coa  

palabra. 

 5. Improvisación (concepto e exercicios) 

 

Desenvolvemento de prácticas de expresión oral e co rporalDesenvolvemento de prácticas de expresión oral e co rporalDesenvolvemento de prácticas de expresión oral e co rporalDesenvolvemento de prácticas de expresión oral e co rporal    

· 1 . Relaxación 

· 2. Expresión corporal: 



· 2.1. Xogos de motivación: 

· 2.1.1. Individuais 

· 2.1.2. Colectivos 

 Coñecemento das posibilidades corporais. 

 Expresión corporal. Concepto e exercicios 

· 1. Espacio persoal. Mirada e posicionamentos 

· 2. Espacio escénico 

· 3. Xestualidade 

 ·Técnica do mimo. 

· 1. Expresión corporal 

· 1.1. Dominio corporal 

· 1.1.1. Toma de conciencia 

· 1.1.2. Liberdade muscular 

· 1.2. Exercicios tensión/distensión 

· Respiración. 

·  Conceptos e exercicios: 

· 2.1. Respiración. Tipos 

· 2.2. Exercicios de dicción 

· 2.3. Psicomotricidade: movemento: ritmo e respiración. Ton muscular:  

 tensión, relaxación; captación das estructuras espacio-temporais;  

 incorporación ó movemento do compañeiro 

· Silencios orgánicos. 

· 1. Expresión corporal. Silencios orgánicos. Concepto e exercicios 

· 1.1. Leis estáticas do corpo en movemento 

· 1.2. Intensidade - Tempo 

 

· Psicomotricidade: psicomotricidade aplicada á realización de tarefas  

complexas. Flexibilidade e resistencia. Abstracción dos distintos elementos  

do propio corpo. Experiencia integrada do movemento: o xesto e a palabra. 

·  Sensiblidade. 

· 1. Expresión corporal dende a perspectiva do Método. 

· 2.1. Sensibilización (memoria sensorial) 

· 2.2. Expresión de sentimentos 

· Ortofonía. Emisión da voz. 

· Anatomía da fonación. 



· 1. Conceptos de ortofonía, dicción, proxección da voz 

· 2. Coñecemento e exploración individual da voz 

· 3. Relaxación en relación coa voz: eliminiación de tensións, hábitos  

 posturais... 

  Exercicios de vocalización: xesto de articular os fonemas 

1. Articulación e emisión 

 2. Traballo de continuidade e fluidez do soplo respiratorio 

3. Emisión correcta da voz 

4. Ton e timbre 

5 . Proxección. 

  Ritmo. 

· 1. Expresión corporal: ritmo 

· 2.1. Ritmo individual 

· 2.2. Ritmo colectivo 

· Creación de personaxes como interiorización e reflexión vinculada á arte,  

elaboración en equipo. 

· Improvisacións. Creatividade 

· 1. Expresión corporal: improvisacións. Creatividade corporal 

· 2. Expresión oral: exercitación. Resonancias 

· 3. Diverxencia: Capacidade para elaborar a obra de arte e emitir xuizo  

 sobre as alleas. 

Explorar a iniciativa persoal a partires da imitación, creatividade a través  

da acción, habilidades no exercicio da creatividade. 

· Achegamento a interpretación actoral e dirección básica de escena. 

· 1. Exercicios de corpo e voz: mobilización 

· 2. A dirección de escena: particularidades 

· 3 . Esquema dramático: acción, personaxe, forma dialogada. 

 

Coñecementos básicos en relación cunha montaxe:Coñecementos básicos en relación cunha montaxe:Coñecementos básicos en relación cunha montaxe:Coñecementos básicos en relación cunha montaxe:    

    

1. Explicación do proceso dunha montaxe teatral : Aprendizaxe de vocabulario  

teatral 

2. Elección dun texto atendendo a proposta do monitor e sempre tendo en  

conta as suxerencias do grupo e primando os obxetivos do curso. 

3. Explicación dos conceptos de interpretación, dirección, ilumunación,  



escenografía. 

4. Planificación da montaxe-estructuración do traballo a seguir-. Os alumnos  

seguindo as indicacións do monitor e atendendo os coñecementos adquiridos  

debaten sobre o sistema organizativo para levar a cabo unha montaxe teatral  

(asignación de roles). Proceso de adaptación e de coordinación entre os  

membros do grupo 

5. Exercicios de creación colectiva (para potenciar o traballo do grupo e a  

creatividade) 

· Montaxe: o mesmo tempo que se explican conceptos vencellados á  

interpretación e incluso á dirección escénica, tamén se atenderá os  

seguintes puntos e se estimulará o traballo nas distintas áreas: 

1. Producción. Búsqueda de materiais de traballo. Procura de financiamentos.  

Publicidade e distribución do espectáculo. 

2. Escenografía. Estudio da lei da perspectiva e abstracción escenográfica. 

Dirección estética.Tipificación de escenarios e decorados. Evolución  

histórica dos escenarios 

· Estructura e partes. Pezas para armar 

· 2 . 1.Decoración Teatral. Formas. Orden estético e funcional do decorado.  

Marco, continente e espacio 

· Proporción. División do espacio. A cor: causa, efectos e armonía.  

Texturas. A luz sobre os materiais. 

· 2.2. Atrezzo: Técnicas e medios de elaboración 

3. Iluminación: Conceptos xerais - Fontes de luz - Equipo lumínico - Control  

de luz e color - Adecuación das luces en relación coa montaxe e o seu estilo  

- Filtros de cores -Efectos especiais. 

4 . Música: Adptacións, creacións. Utilización do silencio en contradicción  

co son en escena... 

· Explicación das distintas etapas nunha montaxe. 

· -Traballo de mesa previo: Análise do texto escollido 

· -Reparto das equipas de traballo: ( sempre controlado polos monitores) 

· -Dirección escénica:  Adaptación 

· -Producción 

· -Reparto actoral 

· -Escenógrafos 

· -Publicidade e distribución 



-Elaboración da dramaturxia 

· -Organización e planificación dos ensaios por escenas 

 · Realización e producción da montaxe: os ensaios estarán estructurados 

por escenas ou fragmentos, con pase xeral do texto montado. 

 Desenvolvemento das sesións 

 A. Ensaios do texto proposto: 

 Traballo de investigación dramática a partires dos temas e ideas que suxira  

o texto. 

1.  Improvisacións basadas nas imaxes do texto. 

2.  Traballos no espacio baleiro. Traballos con obxectos e elementos de  

apoio. 

3.  Análise dos personaxes. Cambio das persepectivas do personaxe. 

    B. Exercicios básicos vencellados á propia montaxe: que os alumnos  

entendan o por qué dos exercicios de expresión corporal, voz, ritmo... 

 1. Exerciciós de auto-confianza e comunión co resto do grupo. 

 2. Exercicios de relaxación 

 3.Entrenamento progresivo da respiración e da concentración 

 4. Estiramentos. Exercicios en parella. 

 5. Exercicios acrobáticos para traballar o concepto de equilibrio. Control  

da forza, do equilibrio e do peso. 

 6. Exercicios da voz basados na relaxación, o entrenamento  

fono-respiratorio, o emprego dos resoadores e as accións vocais. 

· Traballo de montaxe en cada sesión: 

1. Montaxe. Planificación. Concepto de producción 

· 1.1. Exercicios de quecemento 

· 1.1.1. Corda e voz 

· 1.1.2. Interrelación dos actores 

· 1.2. Estructuración das escenas 

· 2. Ensaio da escena/s correspondente 

· 2.1. Corrección de erros 

     2.2. Pase final 

 

 

 

 



 

Destinatarios:  Destinatarios:  Destinatarios:  Destinatarios:      

Alumnos de 4º,5º e 6º de Primaria do CEIP XUNQUEIRA II 

    

Temporalización: Temporalización: Temporalización: Temporalización:     

1 día a semana  2 horas.  

 

Espacio requeridoEspacio requeridoEspacio requeridoEspacio requerido : 

 

 Necesidade dun espacio amplo, seco e con temperatura agradable, onde os 

participantes poidan desenvolver sen atrancos os exercicios escénicos de 

expresión corporal. 

 Sería recomendable que o espacio fose ou se parecese a un teatro polas  

posibilidades que da a presencia dun estaribel para levar a cabo a práctica  

escénica. 

 

CUSTO: CUSTO: CUSTO: CUSTO:     

18 €  por alumno. 

Mínimo de alumnos 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 


