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T’agradaria aprendre anglès d’una manera divertida? 

Si tens 18 anys o més, aquest és el teu curs. 
 

Un curs pensat perquè els alumnes guanyin fluïdesa en l’Anglès parlat. Dissenyat per a 

nivells iguals o superiors al B1. Treballarem conceptes teatrals bàsics a través del joc 

escènic en una immersió lingüística total. 

En aquest curs treballarem des del joc escènic i la improvisació en anglès des d’una manera 

distesa. S'introduiran conceptes de treball actoral de manera dinàmica, adaptada al nivell del 

grup i de l’individu, en un ambient lúdic perfecte perquè els alumnes guanyin fluïdesa en la 

llengua Anglesa a través del joc i el diàleg amb els companys.  
A més aquest curs et servirà per tenir la fluïdesa suficient per poder treure’t el First Certificate 

i per anar a viatjar a l’estranger. 
 

Objectius 
 

L’objectiu d’aquest curs és que els alumnes converteixin el parlar en anglès en una pràctica 

absolutament quotidiana, i perdin la por a expressar-se en públic en un idioma que no els és el 

propi.  
 

Estructura d’una classe 
 

Sempre començarem amb un escalfament corporal íntegrament en Anglès. Introduirem 

vocabulari de l’anatomia humana i diferents verbs de moviment cada setmana. 

Durant els primers minuts de la classe presentarem la teoria del que treballarem durant la resta 

de la sessió. Aquest és un bon moment per practicar el ‘listening skill’, i fer preguntes sobre 

vocabulari nou. 

Durant la resta de la classe els alumnes participaran en diversos exercicis i dinàmiques que 

canviaran a cada classe, i posaran en pràctica allò que han aprés en un seguit 

d’improvisacions en Anglès on interactuaran amb els seus companys, practicant els seus dots 

de comunicació oral a través del diàleg.  
 

 

A càrrec de: Marina Cusí Sanchez formada al Col·legi de Teatre de 

Barcelona i a l’estudi de la Laura Jou. Aquesta actriu, directora i 

dramaturga Catalana actualment viu a Anglaterra, on ensenya ‘Actors 

Training’ al Lakeside Theatre de la Universitat d’Essex, on també 

cursa un doble grau de Teatre i Literatura. Cusí ha desenvolupat 

aquest curs a partir del que ha après treballant a la indústria Anglesa, i 

dels ensenyaments que ha rebut a prestigioses escoles com la Royal 

Academy of Dramatic Art i a l’estudi del Shakespeare’s Globe.  
 

 

Curs quadrimestral. Del 7 d’octubre al 24 de febrer. 

Dijous, de 19 a 21 h. 

Preu: 55 € / mes  


