
XXXV Mostra Teatre Infantil i Juvenil de la Ribera d’Ebre, 2021
BASES TEATRE A L’ESCOLA CURS 2020-2021

-MOSTRA DE TEATRE VIRTUAL-

Condicions de participació
.- Poden participar tots els centres educatius de la comarca, des de llars fins a Batxillerat
amb una obra representada amb el grup-classe-bombolla i enregistrada digitalment.
.- El tema i gènere de les obres que es representin és lliure.
.- Es prioritzaran obres teatrals en llengua catalana i un màxim de 2 obres per centre
(ampliable fins a 3 si tenim poca participació).
.-Durada màxima d’uns 30 minuts per obra.

TEMÀTIQUES PRIORITZADES a tenir en compte, en relació a cada Projecte de Centre i
d’acord amb el Pla Anual del SE-CRP de la Ribera d’Ebre reforçant currículum
competencial i el treball pedagògic en xarxa dins el teatre a l’escola, a més de tot el que
comporta d’expressió, comunicació, socialització-inclusió:

● -Visibilitzar la coeducació, en el llenguatge coeducatiu, en els personatges, en els
diàlegs, en l’obra escollida,...

● -Visibilitzar l’educació per la sostenibilitat, el treball d’algun ODS, en el
reciclatge, en l’estalvi energètic, en la cura del planeta per la temàtica de l’obra o
les estratègies didàctiques.

● -Potenciar l’art i la creativitat, Des de poesia dramatitzada, contes teatralitzats, a
diàlegs o escenografies creades pel propi alumnat.

● -Potenciar la cultura digital, disseny, gravació i edició de les obres en format
digital per a publicar al NODES-web de centre. Pot inclure la part prèvia d’explicar
el muntatge, assajos, tria personatges, gravació... per part de l’alumnat o del
professorat.

● -Xarxa amb l’entorn- compartir les obres amb la comunitat educativa, els altres
centres, el CRP i el territori, potenciant la col·laboració entre entitats, assessors,
tècnics, grups de teatre, monitors,... de cada poble, de la comarca o per
videoconferències compartides entre alumnat, professorat o experts, segons
necessitats de cada centre.

● -Altres que proposeu: ...

Desenvolupament
.- Inscripció per part del centre a la Mostra amb el títol de l’obra i grup, abans del 20 de
gener amb el formulari enllaçat aquí.
.-Omplir la fitxa amb signatura de la direcció del centre (febrer).
.- Aquest any degut a la COVID cadascú realitzarà representació al seu centre, amb el seu
grup bombolla, escollint per a la seva representació dia i mes que decideixi.
.- Gravació amb el mòbil o tablet ( mp4 horitzontal) per penjar-la al youtube del centre-web
NODES del centre. Tenint en compte que després compartirem l’enllaç al NODES del
SE-CRP i es fa un recull al Youtube del Centre de Recursos Pedagògics.
.-La qualitat de so i d’imatge és responsabilitat del centre. Cal que s’escolti bé i es visualitzi
correctament, fent gravacions de plànols grupals-generals, per a publicar-ho abans del 10
de maig.

https://forms.gle/SyaruehPSWE8ZHNa9


AL FORMULARI indicar tipus de suport prioritzat, segons subvenció de la Diputació:

1. -Cobrir despeses de l’escenografia realitzada al centre i justificades.
2. -Suport de recursos tècnics: Maleta de so ( micro i altaveus, micro ambiental,...),

de llums, pantalla, projector,...
3. -Suport formatiu extern, d’assessorament tècnic o d’expressió:

.- Tallers de dramatització virtual o presencial per part de professionals de cada comarca
de suport a l’expressió oral i corporal, tècniques de veu per la representació escènica.
.-Taller de gravació i edició de vídeo amb eines digitals per a la millora del so i la imatge.

4. -Suport en la difusió i publicació virtual:
.-Difusió per publicar  a la web- NODES del centre

Condicions legals de participació
.- Drets d’imatge per a la publicació al web-NODES del centre amb autorització prèvia
signada per a cada alumne participant i docents.
.-Orientacions per gravació d’alumnes segons Pautes de Protecció de Dades per a
centres educatius.

Planificació curs 2020-21

Desembre
● Detecció i Informació als centres

Gener
● Tramesa formulari Inscripció- fins 20 de gener.

Febrer
● Reunió coordinació centres inscrits
● Revisió i actualització espais web
● Difusió i dinamització
● Compromís del centre amb signatura digital per part de la

direcció.

Març/Abril
● Dinamització, ús eines de suport
● Taller amb tècnics del teatre al centre o virtualment
● Elaboració programa i organització recull per a la difusió

Maig
● Jornada inauguració virtual i desenvolupament de la Mostra

Virtual-Difusió
● Recollida i publicació obres creació pròpia

Juny
● Tramesa formulari de valoració
● Gestió econòmica-Justificants per la Diputació.
● Reunió de valoració i elaboració de la memòria.

Més informació web SE-CRP: https://serveiseducatius.xtec.cat/riberadebre/

https://apdcat.gencat.cat/web/.content/04-actualitat/menors-i-joves/documents/GUIA-ESCOLES-2018-PAUTESv2.pdf
https://apdcat.gencat.cat/web/.content/04-actualitat/menors-i-joves/documents/GUIA-ESCOLES-2018-PAUTESv2.pdf
https://forms.gle/SyaruehPSWE8ZHNa9
https://serveiseducatius.xtec.cat/riberadebre/

