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Aquest curs està pensat per a tota persona interessada en la dimensió terapèutica del 
teatre, tant per vivenciar-la en primera persona com un recurs per aplicar 
professionalment. Coneixerem, a través del joc teatral, alguns conceptes bàsics de la 
psicologia humanista de la Gestalt, com la Presència (viure aquí i ara i entrar en 
Contacte amb l’experiència) i la Consciència (adonar-te de nous aspectes de tu) 
  
“El teatre és la meva teràpia!” Sovint sentim del nostre alumnat… 
El teatre té molts ingredients que fan que resulti terapèutic i una eina de transformació i 
benestar: el joc, l’espai de trobada profunda amb l’altre, la complicitat del grup, l’expressió 
de tota mena d’emocions, la pràctica de la presència i el sortir de la nostra habitual 
estructura de personalitat per uns instants de llibertat… I finalment, donar un espai de 
recollida de l’experiència, des de la mirada gestàltica, per elaborar tot allò de què t’has 
adonat i has descobert de tu mateix@ gràcies a un personatge. Molt més que teatre! 
 

 
Objectius: 

 

 La creació: crear un espai de confiança i complicitat que afavoreixi la lliure expressió i 
la dissolució de bloquejos i vergonyes. 

 El Joc: retrobant-nos amb l’essència del nostre nen@ interior. 

 L’Estat de Presència: “Aquí i Ara” en acció.  

 Nivells d’energia: el to muscular de la tristesa, la ràbia i de la disponibilitat a la vida. 

 L’Autoobservació: el contacte amb el meu món intern. 

 L’Escolta: el contacte amb l’altre i amb el grup. 

 L’Imaginari: el contacte amb la Creativitat. 

 L’expressió: les emocions des dels llenguatges escènics. 
 

 

Curs quadrimestral: de 2 de febrer al 15 de juny. 

Dijous, de 19.30 a 22 h. 

Preu: 56€ mes 


