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2es JORNADES XARXA ALCOVER DE TEATRES
ARTS ESCÈNIQUES I ENSENYAMENT:
EINA PEDAGÒGICA I DE CREACIÓ DE NOUS PÚBLICS
Aquestes jornades es convoquen, juntament amb la Xarxa Vives i amb
professionals de la matèria, amb la finalitat d’aprofundir sobre els vincles
entre les arts escèniques i l’ensenyament des de dues perspectives:
•L’alumne com a espectador: Campanyes i circuits de teatre escolar,
campanyes d’atracció de nous públics i fonamentalment polítiques
d’exhibició.
•Els beneficis de la pràctica teatral per a les capacitats dels alumnes:
Estudis i experiències als centres educatius no sols per formar futurs
aficionats i/o espectadors amb criteri, sinó per millorar les seves aptituts.
Després de diverses reformes educatives que redueixen les assignatures i
les hores lectives dedicades a les arts, potser caldrà tornar a convèncer que
el millor futur per a la nostra societat és dotar els ciutadans d’eines que
fomentin les seves aptituds, capacitat i creativitat, i les arts escèniques són
una de les millors eines. Se n’han fet estudis que caldrà conèixer, analitzar i
exposar en aquestes jornades.
Data: del 28 al 30 d’abril de 2014.
Lloc: Centre Cultural i de Congressos Lauredià (Pl. de la Germandat, núm. 35. Sant Julià de Lòria, Andorra)
Preu: Socis de la Xarxa Alcover 30€ / No socis 40€ (Inclou: materials, entrada

11:00 Taula rodona: Pedagogia i formació de nous públics en l’àmbit
universitari, bones pràctiques.
Moderador: Sr. Pere Santandreu, professor associat de la Universitat de les
Illes Balears i director de l’Auditori Sa Màniga
Sr. Josep V. Valero, membre CRIT Cia. de Teatre, director del Projecte
Teatral Europeu Escena Erasmus (Universitat de València)
Sr. Ricard Boluda, director de l’Espai de Teatre (Universitat de Lleida)
Sr. Tomàs Mestre: director de l’Aula de Teatre (Universitat d’Alacant)
Sra. Mercè Saumell, cap de Serveis Culturals (Institut del Teatre de
Barcelona)
14h Dinar
16h Taula rodona: Pedagogia i formació de nous públics al nivell de primària,
bones pràctiques.
Moderador: Sr. Albert Villaró, guanyador premi Josep Pla, autor de l’obra
teatral Obaga
Sra. Maite Serrat, programa Anem al teatre de l’ODA de la Diputació de
Barcelona
Sr. Josep Lluís Molares, mestre practicant a primària i n.e.e.: la
psicomotricitat com a eina. Projectes Polseguera, La Pecera i Cambra
Teatres de Mutxamel
Sr. Jordi Auseller, professor Universitat de Vic, coneixedor de la relació arts
escèniques/ensenyament a Alemanya

espectacles dies 28 i 29 d'abril, transport Barcelona/Sant Julià i Sant Julià /Barcelona,
dinars (29 i 30 d'abril) i certificat assistència)

19h Representació teatral: Quatre-cents! a càrrec de CRIT Cia. de Teatre
(Companyia seleccionada per la Xarxa Alcover 2014-2015)

Inscripcions a www.vives.org/jornadesalcover
Hores: Certificat assistència 20 hores

21h Visita nocturna al conjunt pictòric de frescos de Santa Coloma (s. XI)

PROGRAMA
28 d’abril
20h Benvinguda i lliurament del material
21h Representació teatral: El vigilant del no-res, producció de La Frontera
Teatral i l’Escena Nacional d’Andorra (Companyia seleccionada per la
Xarxa Alcover 2014-2015)
29 d’abril
9h Benvinguda a càrrec d’autoritats i lliurament de material
9.30h Conferència inaugural: Sr. Domènec Reixach, director del Théâtre de
l’Archipel de Perpinyà i exdirector del Teatre Nacional de Catalunya:
El Théâtre de l’Archipel: un teatre pluridisciplinari, un teatre per a tots.
Presentació a càrrec del Sr. Francesc Casadesús, director del Mercat de
les Flors de Barcelona.

30 d’abril
9h Taula rodona: Pedagogia i formació de nous públics al nivell de
secundària, bones pràctiques
Moderador: Sr. Tomàs Mestre, director de l’Aula de Teatre (UA)
Sr. Joan Morros, projecte Platea Jove, dins el circuit Butaka Jove (Manresa)
Sr. Julio Álvarez, director del Teatre Tantarantana de Barcelona
Sr. Gabriel Sanchis, Projecte Esbarjo d’Alcoi
Sra. Xesca Sastre de l’Associació Trenta1 de les Illes Balears.
12h Conferència de cloenda: Sra. Concepción Villarubia, projecte
Abecedaria-Enrédate de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.
13h Conclusions
14h Dinar de comiat

