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Activitat 
TEATRE 

Col·laborador/Responsable 
LÚDIC SERVEIS INTEGRATS, S.L 

Adreçat a 
Aquesta activitat va dirigida a alumnes d’infantil 
i primària d’edats compreses de 3 a 12 anys. Si 
el nombre de nens inscrits així ho determinés, 
es formaran grups per nivells. 

Contacte 
MAGDALENA SERRA 
Tel: 608 36 68 87 / 971 42 22 09 
E-mail: magdalena.ludic@gmail.com 

Descripció 
Iniciació al meravellós món del teatre on els infants 
aprenen a dominar el seu propi cos, l’expressió oral i 
sobretot aprofundir en el domini de l’expressió 
corporal de forma lúdica i mitjançant valors com la 
cooperació, la creativitat i imaginació. 

 
Al llarg del curs els alumnes veuran diferents 
corrents teatrals, de la mateixa manera podran triar 
els que més els agradi per aprofundir en la seva 
pràctica. 

 
Es treballen obres de teatre en gran i petit grup. A 
més aquesta pràctica integra a l’hora el despertar de 
les potencialitats dels alumnes a l’hora que aprenent 
valors tan importants com: superació, lluita, esforç, 
treball, compartir, respectar, amistat, tolerància, 
responsabilitat, humilitat ... 

 
Per fer teatre no cal que el nen sigui un artista i 
tingui una qualitat innata per a això, n'hi haurà prou 
amb que vulgui divertir-se, inventar i interpretar 
històries, i fer amics. 

Instal·lacions 
AULA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dies 
DILLUNS 

Horari 
13.00 A 14.00 H 

Altres informacions 
Pagament per domiciliació bancària 

Preu 
20€/ MES. 
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Per gaudir de les activitats i els serveis que ofereix l’AMIPA serà imprescindible trobar-se al dia en el 
pagament de la quota. 
Les activitats extraescolars es pagaran a principi de mes. 
Retalleu aquesta butlleta d’inscripció i presenteu-la a porteria. 
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