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Teatre tarda # Activitats que treballen a partir del joc simbòlic, la comunicació
oral, l’expressió corporal, l’espontaneïtat i la representació de petites obres.

Teatre migdia # Activitats d’expressió corporal i artística, que promouen la
improvisació, l’expressió corporal, la realització d’obres teatrals i la creació de les
mateixes.

Planificació en funció de la fase i la normativa
vigent
Escenari A: Les classes es poden fer amb

normalitat

(mateix

sistema que durant el curs 2019-2020 entre setembre i març).
Escenari B: El curs escolar s’inicia amb mesures preventives i de
seguretat (cal mantenir una distància de seguretat, seguir les pautes
higièniques vigents, etc.)
Escenari C: És necessari continuar realitzant les classes de forma
telemàtica (Nou estat de confinament).

Planificació en funció de la fase i la normativa
vigent
Escenari D (B+C): El col·legi oferirà classes presencials rotatives. Ex:
Una setmana un grup d’alumnes (1) anirà al col·legi, mentre que un altre
grup (2) es quedarà a casa. La següent setmana, el grup (2) anirà al col·legi
i el (1) es quedarà a casa.
En aquest cas, l’extraescolar s’adaptarà al grup al que pertany cada
alumne de tal manera que pugui realitzar l’extraescolar de forma
presencial quan el nen estigui al col·legi (Escenari B) i de forma telemàtica
quan estigui a casa (Escenari C).
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Tipus d’activitat

Escenari A:
En totes les activitats de teatre es seguirà l’horari establert i s’organitzarà en grups internivell. Es
podrà realitzar tots els jocs cooperatius i simbòlics amb normalitat, utilitzant sempre que faci falta
material psicomotriu, disfresses, decoracions, entre altres.

Escenari B:
En totes les activitats de teatre es seguirà l’horari establert i s’organitzarà en grups
internivell. Es podrà realitzar els jocs cooperatius i simbòlics respectant les mesures de
seguretat i d’higiene; es segueixen fent les representacions teatrals, respectant la
distància social i evitant les interaccions directes amb contacte; i no es podria fer ús del
material psicomotriu, disfresses..., d’ús compartit.

Escenari C i D:
L’activitat queda suspesa i exempta de pagament, de manera temporal. Si la situació
permet una tornada a l’Escenari B, es tornarien a adaptar totes les condicions de nou i
es tornaria a reiniciar l’activitat.

