Què és MAP?

MAP és un projecte d’intervenció als centres educatius per ajudar-los a
desenvolupar l’expressió dramàtica com a vehicle de comunicació i de comprensió entre els éssers humans.
També és l’acrònim resultant de les sigles de tres verbs: Motivar, Accionar i Projectar, i que conjugats en imperatiu donen a l'alumne el protagonisme del seu
propi aprenentatge:
Motiva’t, com a motor per engegar el projecte entre els professors del centre i
els especialistes de teatre a les jornades de formació.
Acciona’t, com espai de creació i experimentació amb l’arribada dels especialistes al centre.
Projecta’t, com espai de trobada per compartir entre tots els centres participants les creacions audiovisuals.
El punt de partida és un text clàssic, el punt d’arribada és l’elaboració d’un
curtmetratge creat pels mateixos alumnes a partir de les reflexions i sentiments
que els ha generat aquesta peça teatral.

Quí ho imparteix?

Diferents especialistes en Arts Escèniques, que aporten la seva professionalitat i experiència teatral.

Quí hi participa?

Alumnes de tercer i quart d'Educació Secundària i de Batxillerat de les Illes
Balears.

Què es vol aconseguir?
Que els alumnes puguin sentir-se capacitats per:

•

Expressar-se de forma creativa.

•

Gaudir d’un procés de treball com a gran eina motivadora.

•

Millorar les seves capacitats lingüístiques.

•

Activar la imaginació com a eix indispensable de la seva formació.

•

Que es sentin prou crítics per saber posicionar-se en certes situacions.

Com es desenvolupa?
Motiva’t es treballa amb el professorat interessat del centre a partir d’unes Jornades de formació per tal de connectar l’especialista de Teatre amb el professor tutor del projecte.
Posteriorment a l’aula es treballa Acciona’t amb els alumnes i el professor especialista per tal de trobar un espai de creació lliure i experimentació teatral on
el punt de partida serà un text clàssic i el punt d’arribada una creació
col·lectiva .
Finalment amb la coordinació del professor tutor que ha sol·licitat MAP es treballa Projecta’t, on els alumnes participants hauran de crear un curtmetratge a
partir de les peces teatrals clàssiques que hauran analitzat, treballant en equip
amb la intenció de comunicar emocions i sentiments per entendre una mica millor
la nostra condició humana.
Només el teatre ens fa entrar d'una manera conscient i pactada tàcitament en
altres realitats diferents a les que vivim dia a dia. El teatre ens permet sentir
les diferents emocions humanes d’una manera irreal però vívida, i amb els sentiments que experimentam en aquest procés, despertar consciències futures.
En això creiem i per això treballam: PER UN MÓN EDUCATIU MÉS TEATRAL

