
IMPROVISA EN
IGUALDADE

TALLER INFANTIL DE XÉNERO A
TRAVÉS DO TEATRO

Por que un taller
de xénero?

 
Con este proxecto pretendemos traballar a
igualdade de xénero na infancia a través do

teatro. O teatro é unha das mellores
ferramentas para que de manera lúdica

poidamos derribar os esteriotipos de xénero
impostos dende a infancia. Emregando o
xogo teatral queremos desenvolver o seu
mundo imaxinario para plantexar novas

formas de construcción social.

A igualdade é a alma
da liberdade; de
feito, non existe

liberdade sen ela." 

FRANCES WRIGHT.

 

 Na infancia, os/as nenos/as comezan a
desenvolver a súa personalidade e os
seus propios valores. 

É por iso, que a Educación forma un papel
fundamental durante esa etapa.
Empregaremos a Educación Teatral a
través dos xogos co fin de conseguir
afondar en conceptos educativos tales
como a igualdade, empatía e
creatividade entre outros, mentres
eles/elas disfrutan xogando. 

Recoñecer o teatro como unha
ferramenta colectiva onde desenvolver
unha canle de expresión co mundo que os
rodea e por consecuencia, coa sociedade.
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QUEN SOMOS?

AMORODIO TEATRO é unha
compañía nada no 2021. Constituída

por catro integrantes formadas en
Interpretación actoral na Escola

Superior de Arte Dramática de Galicia
(ESADg): Alba Nogueira, Carmen

Facorro, Javier Castiñeira e Raquel
Velasco. 

Grazas a nosa formación en
pedagoxía teatral e ocio e tempo
libre , pretendemos unir os dous

mundos que nos apaixonan: a
educación e o teatro. 

Por iso, creamos este taller teatral
onde seremos as encargadas da

formación, creación, coordinación,
supervisión e xestión do proxecto. 

 

OS NOSOS OBXECTIVOS....

Traballar a igualdade de xénero a
través da pedagoxía teatral.
Practicar volores fundamentais
como a tolerancia, sensibilidade e
cooperación.
Analizar a tradición cultural
respecto os roles de xénero. Pa
Incentivar a empatía e respeto
os/as demais.
Desenvolver a súa imaxinación,
sensibilidade e atención.
Incentivar o traballo en equipo.
Fomentar a seguridade individual.
Accionar e reaccionar a estímulos
diferentes.
Potenciar a percepción, expresión
e comunicación.

, supervisión e xestión do proxecto. 
 


