MAP teatre secundària
Curs 2021-2022
Esdeveniment 17043
30 hores - 20 places
Autonòmic
Presencial

Servei d'Innovació Educativa
31 de gener a 30 de juny de 2022

Línia estratègica
PQ 2024 2 Convivència i benestar físic i emocional

Destinataris

DESTINATARIS: Personal docent de centres educatius d'educació secundària obligatòria i batxillerat seleccionats per
participar en el Programa MAP teatre 2021-2022: CC La Porciúncula, CC Sant Bonaventura d'Artà, IES Berenguer
d'Anoïa, IES Damià Huguet, IES Felanitx, IES Marc Ferrer, IES Porreres, IES Santa Maria i IES Ses Estacions.

Criteris de selecció
Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:
1. L'ordre de preferència que figura a l'apartat de DESTINATARIS.
2. L'ordre d'inscripció.

Objectius
Donar eines als docents que puguin aplicar a projectes posteriors.
Potenciar la creativitat.
Treballar les habilitats d'expressió oral i escrita.
Promoure valors i millorar les habilitats socials.
Fomentar l'esperit crític envers els continguts audiovisuals.
Incentivar l'ús del programari lliure.

Continguts
TEATRE APLICAT A L'EDUCACIÓ:
Descoberta del grup, el treball col·lectiu.
El joc com a forma d'aprenentatge
L'expressió com a mitjà per manifestar emocions i sentiments
La dramatització com a procés per tal de dotar d'acció i forma.
TALLER DE CINEMA A L'AULA:
Conceptes bàsics de cinema: plànols de cinema i muntatge
Preparació del rodatge: la idea principal, els recursos humans i materials, el guió i storyboard
El rodatge: la imatge, el so i la música, la il·luminació i les interpretacions
Postproducció: edició de vídeo, edició de so i efectes

Metodologia
Es crearà una aula virtual al Moodle per coordinar actuacions, compartir material i experiències i lliurar els
documents.
Fase presencial al CEP de Palma: Motiva't (12h).
Fase presencial al centre educatiu: Acciona't i Projecta't (18h).
Carrer del Ter, 16, 07009 Palma
Tel.: 971 177 776 Fax: 971 176 950 Web: http//snlf.caib.es

Transferència
Elaboració del projecte de teatre que es trametrà al Moodle amb data màxim del 28 de febrer.
Enregistrament del curtmetratge dissenyat a partir d'un text clàssic que es lliurarà a l'assessor tècnic i didàctic amb
data màxima del 16 de maig.

Calendari
MOTIVA'T
Teatre aplicat a l'educació per Pere Josep Mascaró Perelló, 31/01/2002 de 10.00 a 13.30h i de 15.00 a 17.30h al
CEP de Palma.
Taller de cinema a l'aula per Toni Villalonga Rotger, 08/04/2022 de 16.00 a 20.00h al CEP de Palma i 11/04/2022
de 18.00 a 20.00h per videoconferència.
ACCIONA'T
Sessions presencials al centre educatiu amb l'especialista d'arts escèniques assignat per la DG de Cultura. Les
persones coordinadores del programa MAP de cada centre educatiu acordarà l'horari de les sessions amb
l'especialista d'arts escèniques, amb el vistiplau de l'equip directiu.
PROJECTA'T
Juny 2022, visualització de la producció a un espai públic pendent de determinar.

Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 10 a dia 17 de gener de 2022 de la manera següent:
1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d'usuari, no
podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l'esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau
Sol·licitud cursos i seleccionau D.G. DE PRIMERA INFÀNCIA, INNOVACIÓ I COMUNITAT EDUCATIVA.
2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l'apartat INSCRIU-TE de l'activitat i emplenau tots els camps del
formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d'acord amb la vostra situació actual si s'escau, especialment el
centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar
la inscripció i la llista d'espera.
3. La llista d'admesos provisional es publicarà dia 19 de gener de 2022. Podreu consultar si heu estat admesos
cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l'esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos
seleccionant D.G. DE PRIMERA INFÀNCIA, INNOVACIÓ I COMUNITAT EDUCATIVA. La llista d'espera, si s'escau, es
publicarà també a la mateixa pàgina.
4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 20 a dia 27 de
gener de 2022 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins aquest
termini implicarà la pèrdua de plaça.
5. La llista d'admesos s'actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
6. Si les places no s'han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d'espera per
estricte ordre de preferència, dia 1 de gener de 2018, fins que s'ocupin les places lliures.
IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l'activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de
participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d'una sol·licitud d'inscripció a una activitat formativa implica el
següent tractament de dades personals: https://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4784452.

Avaluació i certificació
Assistència mínima obligatòria al 85% de les sessions presencials.
Realitzar les activitats del Moodle.
Lliurar el projecte de teatre fins el 28 de febrer al Moodle i el curtmetratge fins el 16 de maig.
Emplenar el qüestionari de valoració al Portal del Personal.
Lliurar la memòria del Programa MAP teatre 2021-2022 al Moodle del 15 al 30 de juny.
Una vegada finalitzat el procés de certificació, l'activitat es tancarà. En aquest moment us enviarem un correu
electrònic a l'adreça que heu posat a la vostra sol·licitud. Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal,
apartat Formació dels docents, Activitats internes.
Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada. Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a
qualsevol aclariment. Disposau d'un termini de 90 dies des de l'enviament del correu electrònic per presentar una
reclamació al servei organitzador, si s'escau.
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Coordinació i informació
Margalida Serra Tauler
mserra@dgpice.caib.es
Telf 971 177 781

Formadors
Pere Josep Mascaró Perelló
Titulat Superior en Art Dramàtic, especialitat d'interpretació Textual, per Institut del Teatre de
Barcelona. Estudis de Magisteri. Actor i director de muntatges teatrals. Des de fa trenta anys
treballa eb l'àmbit educatiu com a professor de teatre a l'ensenyament secundari. Ha impartit
nombrosos tallers, seminaris i cursos de formació del professorat de l'ensenyament a Mallorca.
Menorca, Eivissa i València. Impulsor i col·laborador de la Mostra de Teatre Escolar de Palma i
de la col·lecció Didàscalos, és autor de diversos llibres de pedagogia teatral

Toni Villalonga Rotger
Llicenciat en Art Dramàtic per l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB).
Actor, guionista i director de d'actors.

Especialistes d'arts escèniques
Marga Alajarín Barceló, Joan Servera Bibiloni, Ceciclia Genovart Llodrà, Francisca Puigserver
Vaquer, Xenia Fuertes Nogués, Adrià Mascaró Font, Alba Flor Salas, Ramon Maria Mingot
Garreta, Neus Cortés Núñez, Lluki Portas Miguel-Gómara, Marc Joy Carmona i Assumpció
Planas Guasp.

Àrea: Totes Modalitat: Programa d'exp. formativa
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