
                       

        Teatre Social 

 

Centre d’Arts Escèniques El Galliner     Tel.   972  20  58  84      elgalliner@elgalliner.cat       www.elgalliner.cat 
 

C. Dr. Gaspar Casal, 5  (Casa de Cultura de Girona)    17001 GIRONA 

Curs adreçat a professors/es de primària i secundària, educadors/es socials, 
formadors/es en el lleure i professors/es de teatre, principalment. 
  
El teatre aplicat és una eina d'intervenció social i/o pedagògica que treballa 
amb els/les participants sobre diferents aspectes de la realitat d’una manera 
lúdica, creativa i dinàmica, a través del joc teatral i la seva metàfora. En aquest 
curs ens introduirem en el coneixement i aplicació de diferents tècniques 
pròpies del Teatre de l’Oprimit, com ara Teatre Imatge i Teatre Fòrum. Així 
mateix, treballarem dinàmiques per a la cohesió grupal, la figura del testimoni i 
l’ús del document a les propostes pròpies del teatre documental amb 
perspectiva comunitària. L’objectiu és donar una sèrie de tècniques i recursos 
teatrals i d’expressió als formadors/es per treballar temes d’interès col·lectiu, 
ja sigui en l’àmbit social-comunitari o educatiu. 
 
 
 
A càrrec de Núria Corominas 

Graduada en interpretació per l’Institut del 
Teatre. Ha rebut formació de teatre físic, 
màscara i bufó a Torino, Italia. S’ha format 
amb dramaturgs com Marc Rosich o Sergio 
Blanco. Directora i dramaturga a les 
companyies de creació La filla del capità i 
LasHuecas, estrenant espectacles a festivals 
com Temporada Alta 2020 i TNT 2021. 

Vinculada amb el teatre comunitari, tallerista i docent de teatre per a totes les 
edats.   
 

 

 
 

Els dimarts 18 i 25 d’octubre; 8, 15, 22 i 29 de novembre i 13 i 20 de 

desembre, de 2022 de 18 a 20 h.  (16 hores) 
a L'Estació Espai Jove de Girona (Sta. Eugènia, 17. 17005 Girona). 

 

Inscripcions obertes a partir del 19 de setembre de 2022 a https://web.girona.cat/estacio  

Més informació: estacio@ajgirona.cat , 972 22 00 70) 
 

Places limitades. 
 

 *Preu: 80 €  
*Descompte del 10 % amb el carnet d’ El Galliner 
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