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Un nou curs acadèmic, un nou grup, diferents nivells, docència en diferents 

ensenyaments, noves generacions d’estudiants més visuals i més tecnològics. Tots 

aquests factors influeixen en la nostra posada en escena a les aules on el 

llenguatge oral i corporal són les eines per atraure i captar l’atenció dels nostres 

estudiants. 

Amb aquesta idea, l’activitat es presenta com un laboratori que ens ajudi a 

implantar les tècniques pròpies del treball teatral per millorar les nostres eines, 

essent protagonistes la paraula, la veu i l’expressió en la posada en escena del 

docent a l’aula. 

Es tracta, doncs, d’un curs de formació dirigit a docents com a professionals de la 

paraula, amb l’objectiu de proporcionar eines de treball i articular una experiència 

pràctica per tal d’entendre i aprofundir en els processos de comunicació i assolir 

criteris bàsics per desenvolupar activitats docents i professionals amb un control de 

l’eina més important que tots tenim, el nostre cos i la nostra veu. 

 

OBJECTIUS 

 

- Controlar el nostre cos i la nostra veu a l’aula. Si donem eines per conèixer 
millor el nostre cos, podrem controlar millor les nostres capacitats 
comunicatives i són les eines teatrals les que podem possibilitzar el 
descobriment de recursos individuals i col·lectius al servei de les posades en 
escena, i les representacions, en el sentit més ampli. Dels sentits a la 
reflexió, de la reflexió al creixement personal. 

 
PROFI212 

Títol 
activitat 

  
El llenguatge teatral en la docència: una eina per a la comunicació 

Tipus 
d’activitat 

 
Curs 

Impartit 
per 

 
Joan Pascual. Aula de Teatre URV. Zona Zàlata i Genovesa 
Narratives Teatrals 

Hores 10 
Places  20 
Dates:  
Hora:  
Lloc:   

4,11,18 i 25 de juny 
15 a 17.30 h 
Sala de vistes de la Facultat de Ciències Jurídiques (Campus 
Catalunya) 

  



- Explorar tècniques de control, interpretació i llenguatge corporal. Ens 
endinsarem en una porta oberta a la recerca d’eines per treballar, la 
sensibilitat, les emocions, els sentits i la creativitat com a forma de 
coneixement i accés a les nostres capacitats individuals i col·lectives com a 
individus socials. 

 

CONTINGUTS 

 
 

L’activitat es divideix en 4 sessions de 2,5 hores 

1a Sessió. Eines de treball teatral: el cos i la veu; la improvisació; el recorregut per 
diferents registres comunicatius i la representació a l’acció. 

2a Sessió. Els processos de creació i ficció al servei del fet comunicatiu: de la idea a 
l’acció escènica, de l’acció a la posada en escena; els textos com a eina creativa. 

3a Sessió. Docència, creació i treball cooperatiu i l’expressió oral i corporal. 

4a Sessió. La intel·ligència emocional al servei de la comunicació en els àmbits 
d’acció quotidiana. 

 

METODOLOGIA  

 

L’activitat es planteja com un curs pràctic interactiu que compta amb la participació 
i treball dels assistents. 

 

DESTINATARIS  

 

PDI de la URV 

 

AVALUACIÓ I CERTIFICACIÓ 

 

 

Obtindran certificat d’assistència el professorat que assisteixi al 80% de les hores 
lectives d’aquest curs. 
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