Taller “Dóna vida al teu conte”
De la imaginació, al joc, a la creació

Que s’ha dit del taller:
Adults:
El resultat del taller en general ha estat molt positiu, els infants
col·laboren i cooperen a més de treballar la creativitat.
Sorprèn moltíssim com amb una activitat tat curta es poden
aconseguir tantes coses.
Una idea molt original i engrescadora... Un taller amb moltes
possibilitats
Reflexa molt bé, la feina en equip i el rol que desenvolupa cada un
dels participants dins el grup, sentint-se important per qualsevol
acció. El participants ho passen molt bé, és un taller actiu amb
participació de tots. Un taller distint, original i molt creatiu, on el
participant es sent molt important.
Nins de 6 a 13 anys:
Impressions dels alumnes envers al taller:
M'ha agradat per què he participat
M'ha agradat per què hem treballat junts
M'ha agradat tot, m'agrada. Tot ha estat perfecte
Tot el que he aprés, m'ha agradat molt
M'ha agradat tot, per què hem col·laborat entre tots els alumnes
Quan estàvem actuant
Treballar en equip
Ha sigut molt divertit
Sense paraules
Ha sigut molt divertit i ens ha agradat molt
M'ho he passat molt bé
M’ha encantat, per què és diferent a tot el que hem fet fins ara
Quan decidíem els personatges i fer les coses en equip
Ha estat molt divertit, m’ha encantat l’experiència
Quan he vist el que hem creat entre tots
Escoltar i narrar la història
M’ha agradat tot, ha estat fantàstic
Fer la història junts
Com ens hem organitzat
Quan estàvem creant la història junts
M’ha agradat la història i la forma de cooperar
Quan donàvem idees per crear la història
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Les idees que hem tingut i la història que hem creat
Que hem col·laborat entre tots i tots hem participat
Com ho hem fet, del no res hem creat i interpretat una història en
poc temps
Quan tots col·laboràvem en fer el conte
M’ha agradat molt el treball que hem fet entre tots
Que han aprés:
Si, que és la creativitat
Fer servir la imaginació
A ser més creativa
Si, que si tots ens ajudem, és millor
Si, moltes coses
Si, que en equip hem fet un teatre en una hora i mitja
Hem aprés que en equip i poc temps pots aconseguir tot el que
vulguis
Si, que ben organitzats es poden fer moltes coses en poc temps
Si molt, el treballar junts
Si, que en equip es pot fer de tot
Si, que treballant en equip podem aconseguir moltes coses
Si, en poc temps i en equip puc fer-ho bé
Si, que no importa el que siguis, l’important es participar i crear junts
A treballar més equip i escoltar la opinió dels altres
Que treballar en equip surt molt bé, més que treballar sol
Que amb objectes que no serveixen per res, es pot fer un paisatge
d’un conte
Que el teatre és una experiència molt divertida
Quan més idees tinguem, farem un conte més gros
Que és bo treballar en equip i el resultat surt molt bé
Treballar en equip és important
Que podem donar vida als contes amb que el que vulguem
A donar la meva opinió
A col·laborar entre nosaltres
Moltes coses, participar i treballar en equip
Que no hem de fer coses dolentes,que fent les coses bé pot ser molt
divertit
A col·laborar més i organitzar-me
A compartir les idees amb els meus companys
Que ens hem d’ajudar entre tots, així surt molt bé
Que el teatre és molt guapo i més si el creem entre tots
A treballar més en equip
Que si col·laborem entre tots podem fer moltes coses
A ser més creatiu
A escoltar als meus companys per fer més grosses les meves idees
A no tenir vergonya
Que treballar en equip és important
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