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:
otiva’t, com a motor per engegar el projecte.
cciona’t, com espai de creació i experimentació.
rojecta’t, com espai on compartir i mostrar les creacions.
La Direcció General de Cultura posa a disposició dels docents un grup d’especialistes d’arts escèniques que guiaran i orientaran al professorat en cada una
de les parts del programa, i el Servei d’Innovació Educativa facilita la formació
permanent per al professorat dels centres educatius seleccionats.

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

Alumnes de 5è i 6è d’Educació Primària i alumnes de 3r i 4t d’Educació Secundària i de 1r i 2n de Batxillerat de les Illes Balears.

Que els alumnes assolesquin competències clau i reforcin les seves capacitats per:
•

Expressar-se de forma creativa.

•

Millorar les habilitats socials i la confiança en un mateix

•

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

•

Millorar les seves competències lingüístiques.

•

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

•

Fomentar l’anàlisi crític per saber posicionar-se en diferents situacions.

•

Promoure l’adquisició de valors cívics i personals d’igualtat, diversitat, llibertat, solidaritat, tolerància, respecte,...

•

Apropar-se al món de la cultura i de l’art.

otiva’t són unes Jornades de formació per al professorat participant (màxim 2
docents de cada centre educatiu) per tal de conèixer eines, recursos i tècniques
per facilitar el treball de creació a l’aula.

Posteriorment a l’aula es treballa cciona’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 a primària l’educació emocional i a secundària i batxillerat
un text clàssic analitzant allò que el fa universal i el punt d’arribada una creació
col·lectiva (primària) i un curtmetratge (secundària).

Finalment amb la coordinació del professor tutor que ha sol·licitat MAP es treballa rojecta’t, on els alumnes participants hauran de crear un curtmetratge a secundària i batxillerat o una petita peça teatral a l’aula a primària. Amb el material generat es crearà un reportatge per tal de compartir les creacions entre
tots els centres participants.
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:

