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Com ja sabeu des del començament de curs l’activitat de teatre es realitza els divendres a la tarda. Hi ha un primer grup de nens i nenes de primària i un segon
grup de nens i nenes de l’ESO. Es realitza fa molts anys i sempre el nens comencen
amb molta il·lusió i acaben l’activitat representant davant d’un escenari tot allò
que han après i treballat.

Aquest curs els nens i les nenes que fan teatre
ens han volgut transmetre les seves opinions
sobre l’activitat:
Nens i nenes de primària
“El teatre m’ajuda molt perquè m’ho passo
molt bé i fem moltes activitats, riem molt i fem
bromes”.
AINA MARTINEZ

“A mi m’agrada pels companys i fem jocs divertits i aprenem molt”.
TOMAS PALANQUES

“Fem concursos molt divertits, fem teatre i ens
petem de riure i el professor és molt graciós”.
AINA FRANCO

“El teatre és molt divertit, hi ha molt bona
companyia, es fan bromes i el professor Isaac
Badia és molt guay”.
VÍCTOR ROSSELL

“A mi em fa vergonya però un diré que quan
fas teatre la perdo perquè m’agrada molt”.

Grup de l’ESO
“Fa uns quants anys que fem teatre perquè el
professor ens motiva, ens fa passar una bona
estona, realitzem activitats lúdiques que ens
ajuden actuar en un escenari, a perdre la vergonya….
Som un grup ben avingut que ens entenem i
ens ho passem molt bé. Aprenem a treballar
en equip i ens ajudem molt entre nosaltres.
El professor és divertit, molt guay i ens ajuda
a millorar dia a dia. Es mostra molt proper i
ens ensenya a superar obstacles de la nostra
vida“.
Com podeu veure el teatre és una magnífica
font perquè els nens i les nenes puguin desenvolupar i exterioritzar diferents aptituds com
els sentiments, la improvisació, la timidesa, la
comunicació i sobretot representar obres de
teatre que són el reflexe del treball en equip
de tot el curs.
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ANAIS BARBERÀ

“M’agrada molt perquè sempre he tingut curiositat de com fan els muntatges i també quan
faci pastorets no tingui vergonya”.
ANNA DOMÈNECH
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