
MERGÚLLATE
NO TEATRO
Taller de iniciación ao
teatro

DIRIXIDO A NENOS E NENAS DE 6-12 ANOS

POR QUE UN
TALLER 
TEATRAL?

"Hai dúas formas de
actuar, no escenario

teatral e no escenario da
vida. Por iso, podemos
dicir que o teatro nos

axuda a vivir" M. Vieites.

O Teatro achéganos ao concepto de
equipa ao mesmo tempo que nos

axudar a crecer persoalmente. Esta
actividade, contribúe a atopar unha

maneira de expresarse no mundo que
os rodea e dar vida ao seu mundo

imaxinario a través do xogo. Con este
taller traballaremos para mellorar a

intelixencia emocional e a empatía a
través das dinámicas propostas.
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QUEN SOMOS?

OS NOSOS OBXECTIVOS...
Desenvolver a súa imaxinación,
sensibilidade e atención.
Fomentar a creatividade, clave
durante os procesos pedagóxicos,
estimulando así as súas
capacidades inventivas e
creativas tanto individual como
grupalmente.
Incentivar o traballo en equipo.
Desinhibición en público:
fortalecer a seguridade consigo
mesmo/a sen ningún tipo de
prexuízo.
Accionar e reaccionar a estímulos
diferentes.
Potenciar a percepción, expresión
e comunicación.
Mellorar as relacións grupais
poñéndonos no lugar do outro/a.

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. 

 


