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El casal d’estiu de Playteatre sorgeix a partir de la idea d’oferir cursos d’Arts Escèniques per a les escoles també en el període 
de vacances d’estiu. Tot el nostre professorat està diplomat en Arts Escèniques i té una àmplia experiència en l’activitat docent, 
de manera que els cursos d’estiu, a més de ser una meravellosa excusa per a continuar aprenent i disfrutar, mantenen el rigor i 
l’excel.lència dels cursos anuals.

Els Casals d’estiu són temàtics i setmanals i es dissenyen en funció de les necessitats i requisits de l’escola, però en línies generals 
disposem dels següents:

Casal d’Estiu de Teatre 
Casal d’Estiu de Teatre en Anglès
Casal d’Estiu de Teatre Musical (disponible en Anglès)
Casal d’Estiu de Coral (disponible en Anglès)
Casal d’Estiu de Dansa (disponible en Anglès)
Casal d’Estiu de Teatre i Emocions

Aquí teniu un exemple orientatiu de Casal:

Casal d’Estiu de Teatre Musical. 
Matèries: Interpretació, Dansa, Cant, Vestuari
4 hores cada dia // 20 hores setmanals
Projecte 1era setmana: El Rei Lleó

Durant una setmana sencera (matins i/o tardes), els alumnes treballaran a l’entorn del projecte plantejat amb l’objectiu de fer-ne 
una presentació oberta l’últim dia de classe (davant dels pares i mares o davant dels altres alumnes).  

Les quatre matèries treballaran de manera coordinada al voltant del projecte “El Rei Lleó” , oferint  i complementant diferents 
competències i habilitats, per tal que l’alumne tingui al seu abast un ventall ampli de recursos i aprengui a connectar-los.  
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Casal d’Estiu de Teatre.

Matèries: Interpretació, Expressió Corporal, Expressió Oral, Dis-
seny vestuari i maquillatge

Com moltes altres tècniques artístiques, la interpretació és una 
disciplina que ens permet acostar-nos a nosaltres mateixos i 
conèixer-nos més a fons. 

Amb aquest projecte es pretén desenvolupar, mitjançant el tre-
ball amb el cos i la veu, la nostra expressivitat i sensibilitat, així 
com la distinció de les diferents i infinites emocions que podem 
arribar a acumular en un sol segon, sempre a través de jocs 
i exercicis que facilitin el desenvolupament personal i la con-
fiança en un mateix, permetent que cadascun dels integrants 
del grup assumeixi la seva pròpia velocitat d’aprenentatge, dife-
rent de la resta. 

Cada setmana es treballa sobre un projecte diferent (commedia 
dell’arte, escenes de text, improvisació, etc) adaptat a les edats  i 
nivell dels alumnes, i l’últim dia de classe es presenta una petita 
mostra en públic.
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Casal d’Estiu de Teatre en Anglès.

Matèries: Interpretació, Expressió Corporal, Expressió Oral, 
Disseny vestuari i maquillatge

Aquest casal comparteix les mateixes matèries del Casal 
d’Estiu de Teatre, amb la diferència que  es fa completament 
en anglès. Gràcies a la immersió intensiva, els participants 
es veuen amb una major capacitat i fluidesa per a l’expres-
sió en aquest idioma. El curs és eminentment pràctic, el vo-
cabulari i la gramàtica es treballen des de la vessant més 
lúdica, a través de jocs de rols, jocs d’improvisació i textos 
teatrals adaptats al nivell dels alumnes. Aquest enfocament 
permet el desenvolupament personal i la confiança en un 
mateix en parlar en un altre idioma, afavoreix les capacitats 
imaginativa, comunicativa, vocal, d’escolta, de coordinació 
i de ritme dels i les participants i fomenta les relacions de 
grup i el treball en equip.

Cada setmana es treballa sobre un projecte diferent (com-
media dell’arte, escenes de text, improvisació, etc) adaptat 
a les edats i nivell dels alumnes, i l’últim dia de classe es 
presenta una petita mostra en públic.
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Casal d’Estiu de Teatre Musical.

Matèries: Interpretació, Dansa, Cant, Disseny vestuari i 
maquillatge

Casal d’Estiu dedicat a tots aquells alumnes que vulguin 
apronfudir en el llenguatge del teatre musical. Sempre des 
del joc i l’experimentació teatral treballarem la desinhibi-
ció, la veu i petites coreografies creades entre la professora 
i l’alumnat, desenvolupant així al seva creativitat i coordi-
nació. Els alumnes cantaran i interpretaran els personat-
ges que es treballin a classe, participaran en el disseny del 
maquillatge i vestuari, i muntaran petites escenes de teatre 
musical.

Cada setmana es treballa sobre un musical diferent ( El rei 
lleó, Cats, La botiga dels horrors, Sister Act,etc.. ) adaptat a 
les edats i nivell dels alumnes, i l’últim dia de classe es pre-
senta una petita mostra en públic.
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Casal d’Estiu de Coral.

Matèries: Interpretació, Expressió corporal, Cant coral, 
Disseny vestuari i maquillatge

Aquest casal vol apropar el cant als més petits i als joves 
amb la formació d’una coral. A través d’exercicis específics, 
contes, jocs, cantarem i coreografiarem diferents reperto-
ris i treballarem conceptes de cant coral i de tècnica vocal 
adequats al nivell que correspon a cada edat. Aquest casal 
incentiva el treball en equip i l’escolta i conté altres objec-
tius més específics: afinació, col•locació de la veu, treball 
de respiració i consciència corporal (òptima per a cantar), 
aprenentatge de diferents cançons de repertoris variats, 
consciència rítmica i dinàmiques de la veu (forts, fluixos) 
i repertori i exercicis de tècnica que variaran en funció de 
cada grup d’edat i segons el nivell.

Cada setmana es treballa sobre un repertori diferent (Gos-
pel, Pop-rock, Musical,etc ) adaptat a les edats i nivell dels 
alumnes, i l’últim dia de classe es presenta una petita mos-
tra en públic.
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Casal d’estiu d’Educació emocional i teatre.

Matèries: Interpretació, Expressió Corporal, Expressió Oral, 
Disseny vestuari i maquillatge

Casal d’Estiu que comparteix matèries i objectius amb el Ca-
sal de Teatre i el Casal de Teatre en Anglès, aprofundint en 
el coneixement emocional dels alumnes. El teatre i l’expres-
sió corporal són eines fantàstiques per treballar l’educació  
emocional.Al llarg del casal, utilitzarem aquests recursos per 
tal que els alumnes despertin de manera natural l’interès 
per reconèixer les seves emocions i les de qui els envolten. 
Aprendrem a gestionar aquestes emocions de manera po-
sitiva i entrenarem habilitats imprescindibles pel seu des-
envolupament personal i social com l’autoestima, l’empatia, 
la responsabilitat, el treball en equip i la confiança tant en 
els altres com en un mateix.

Cada setmana es treballa sobre un projecte diferent (aser-
tivitat, emocions bàsiques, comunicació positiva, habilitats 
socials,etc) adaptat a les edats i nivell dels alumnes, i l’últim 
dia de classe es presenta una petita mostra en públic.
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Casal d’Estiu de Dansa

Matèries: Interpretació, Dansa jazz, Dansa moderna, Dis-
seny vestuari i maquillatge

Aquest casal d’Estiu gira completament al voltant de la dan-
sa: explorar el cos per conèixer-lo i controlar-ne les possi-
bilitats, les capacitats expressives i de comunicació a través 
del moviment (moviment, postura i gest) i la presència en 
un espai.A través de la dramatizació es treballa la comu-
nicació, exteriorització i creació estètica; elaborar i repre-
sentar produccions dramàtiques per vivenciar emocions, 
sentiments i situacions.

Iniciació al moviment i la música. Presa de contacte amb el 
cos, ritme, consciència de l’espai. Treball de la coordinació, 
lateralitat i flexibilitat. Descobrir el treball en grup, la cons-
ciència i cohesió en la dansa amb els companys.

Cada setmana es treballa sobre un projecte diferent ( dan-
sa jazz, dansa moderna, funky i hip-hop, etc) adaptat a les 
edats i nivell dels alumnes, i l’últim dia de classe es presen-
ta una petita mostra de les coreografies en públic.
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Playteatre és la branca dedicada a la pedagogia d’arts escèniques de La Reial Produccions 
(www.lareial.net) formada per Jordi Centelles i Laia Alsina. Des de La Reial Produccions 
creiem fermament que és bàsica la formació en arts escèniques, a totes les edats i nivells, i 
és per això que neix Playteatre amb tanta força i il.lusió.Tot l’equip docent de Playteatre és 
Llicenciat/Graduat Superior en Arts Escèniques, amb una àmplia experiència en pedagogia 
i a més especialista de la matèria que imparteix. Creiem en un ensenyament motivador i in-
clusiu, que aculli totes les diversitats i les ajudi a créixer, on l’alumne se senti part d’un grup 
que treballa i s’esforça per a millorar col.lectivament i que alhora es diverteixi en aquest 
procés creatiu. També ens agrada encomanar la nostra passió a altres professors,és per 
això que oferim cursos a docents relacionats amb l’expressió oral, la presentació de tre-
balls, el treball en equip, la motivació d’un grup-classe,etc. En definitiva volem ajudar a di-
fondre i cultivar una formació que es troba del tot normalitzada a les escoles i universitats 
de països com Anglaterra i EEUU i que a poc a poc es va obrint camí a casa nostra. 

Sota el paraigües de La Reial Produccions també hi trobem la companyia de teatre La Reial, 
especialitzada en representacions teatrals en espais no convencionals i que ha sigut pro-
gramada a nombrosos festivals nacionals i internacionals -Edimburg (Escòcia), Brighton 
(Anglaterra), Arkhangelsk (Rússia), Maasmechelen (Bèlgica), In Teatro (Itàlia), SIRF (Anglat-
erra), St. Patrick’s (Irlanda), Torrelavega, Tàrrega i al festival Grec de Barcelona. I finalment 
des de La Reial Produccions també gestionem i organitzem esdeveniments culturals: inau-
guració de la exposició de Tutankhamon al Museu Marítim de Barcelona, Còctel inaugural 
de la Xarxa FP Network al World Trade Center de Barcelona, Campanya “Envàs on vas?” 
d’Ecoembes i Ecovidrio, visites teatralitzades per a Arqueoxarxa, la xarxa de museus de 
Catalunya  etc..

Qui som?
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El nostre equip: 

Gerard Cabarrocas:  
Llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona (2009) i Art 
Dramàtic per l’ Escola Superior d’Art Dramàtic (ESAD) / Institut del 
Teatre (2006). Erasmus a la Universitat d’ Art i Disseny de Hèlsinki 
i una beca d’estudis de perfeccionament a l’ Acadèmia de teatre/ 
Teak a Hèlsinki (2008-2009). Curs d’aptitud pedagògica (Departa-
ment de pedagogia de l’Art a la Universitat de Barcelona, 2008)
 
Com a professor ha treballat en escoles de Catalunya i Finlàndia 
donant classes d’art, manualitats i teatre per a nens i nenes de di- 
ferents edats. Pràctiques educatives a Finlàndia:
-”Itu”-projecte /Stoa(2013-2014) Projecte artístic on participaven 
tres escoles de secundària de la ciutat de Hèlsinki. Participació en 
la coordinació del projecte i en l’equip pedagògic: elaboració dels 
materials pedagògics i les classes.
-Escola de primària Käpylän peruskoulu, Hèlsinki. Professor assis-
tent a les classes d’espanyol, classes d’art per als alumnes bilingües 
de primària.
 Actualment fent els Estudis de formació de la pedagogia Waldorf a 
la Universitat Snellman korkeakoulu a Hèlsinki (Finlàndia)
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Marta Aran:
Llicenciada en Interpretació per l’Institut del Teatre i cofundadora 
de la companyia Arcàdia. Anteriorment, estudia dansa a l’escola de 
José de la Vega, al Memory i cant amb Laura Mejías. També estudia 
interpretació al Col•legi del Teatre. 
Entre els seus treballs destaquen: Petits Monstres de Marilia Samper 
(La Villarroel’15) La Pols (La Villarroel’15,Sala Flyhard’14) dirigida per 
Llàtzer Garcia, La Terra Oblidada (Sala Atrium ‘13 i Sala Flyhard’12) 
dirigida per Llàtzer Garcia, Nosaltres no ens matarem amb pistoles 
(Teatre Lliure’12) dirigida per Victor Sánchez, Ens hauríem d’haver 
quedat a casa (Temporada Alta ’10, Sala Muntaner’11) dirigida per 
Llàtzer Garcia, Caballos Salvajes no me arrancarían de aquí (Taba-
calera de Lavapiés’11) dirigida per Victor Sánchez, L’última vedette 
del Molino, (Nau Ivanow’11) dirigida per Aleix Aguilà, i Viento en las 
Velas (Círculo de Bellas Artes de Madrid’10) dirigit per Llàtzer Garcia 
entre d’altres.
Com a pedadoga ha fet classes a l’escola Antoni Balmanya, Escola 
Lys, Escola Pegaso i tallers a l’associació de veins de Camp de l’Arpa 
per a adolescents.

El nostre equip: 
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Maria Casellas:  
Directora de la Coral Infantil Les Veus de Gironella des del 2012 i 
professora de tècnica vocal del cicle formatiu de grau superior en 
tècniques d’actuació teatral a La Casona des del 2016. Ha estat tam-
bé professora de diversos cursos de tècnica vocal També ha estat 
professora d’interpretació en diferents escoles de teatre. 
S’ha format com a actriu a l’Institut del Teatre de Barcelona i ha cur-
sat estudis musicals al Conservatori Municipal de Música de Barce-
lona i de tècnica vocal i cant amb Daniel Anglès, Susanna Domènech, 
Begoña Alberdi, entre d’altres. També és llicenciada en Periodisme 
per la UAB. Combina la seva de formació amb la d’actriu i cantant. 
Ha treballat amb Comediants, el Petit Liceu i amb directors com 
Àlex Rigola, Jordi Purtí, Helena Tornero o Llàtzer Garcia. Ha dirigit 
l’espectacle infantil El Cel de la Jojó (Inspira Teatre) i dues òperes per 
a cor de veus blanques i solistes, Brundibár i El petit escura-xeme-
neies (Conservatori Municipal de Música de Berga).

El nostre equip: 
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El nostre equip: 

Marina Martín: 
Llicenciada en interpretació per l’Institut del Teatre de Barcelona, 
i també formada al Col•legi del Teatre i a l’escola Aules. També té 
estudis de piano i guitarra, i entrenament acrobàtic, claqué i con-
temporani. Ha participat en muntatges com CaRRoussel, de la cia 
La Reial, dins del marc del Festival Grec 2015; La Dama, de Xavi Mor-
ató, i Robin Hood, de la cia. Tot Plegat. 
Actualment és cover de Draco Malfoy a l’espectacle Un musical in-
nominable, programació del Teatreneu, i és professora de cant i 
d’iniciació a la música al Centre d’Estudis Musicals Passatge, així 
com de teatre i de cant particular en altres espais.
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El nostre equip: 

Blanca Solé:  
Titulada en Teatre Físic i Creació Teatral per la London International 
School of Performing Arts (LISPA) i formada al Col·legi del Teatre 
de Barcelona i a la Cuarta Pared de Madrid. Complementa els seus 
estudis teatrals amb el Grau en Educació Social per l’Universitat Na-
cional d’Educació a Distància (UNED).Continua la seva formació com 
actriu realitzant diferents cursos com Interpretació de Shakespeare 
amb JuanFra Rodríguez i Creació Dramàtica a l’escena amb Alfredo 
Sanzol, impartint tallers amb Javier G. Yagüe i estudis de dansa amb 
Camile C. Hansen i Cristiane Boullosa. 
La seva experiència professional s’inicia a Madrid amb la company-
ia Sudhum Teatro, on realitza espectacles de caràcter social, juvenil 
i infantil.Imparteix tallers de teatre a la facultat de Pune (Índia), al 
Grupo Aula Joven (Madrid), a l’Espai Jove Kesse (Tarragona), és aux-
iliar socioeducativa a la Fundació Heura i tallerista contacontes.
Actualmentdóna classes de teatre en anglès a l’escola Pla de l’Avellà 
de Cabrera de Mar.
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El nostre equip: 

Marta Vila:  
Graduada pel Col.legi del Teatre de Barcelona l’any 2006. Un any 
més tard va llicenciar-se en Biologia per la Universitat de Barcelo-
na i seguidament va treure’s el certificat d’aptituds pedagògiques. 
Participa en diferents espectacles, entre ells Políticament Incorrecte 
dirigida per Paco Mir, fent  temporada al Teatre Condal de Barce-
lona. També ha treballat en diverses sèries de televisió com Més 
Dinamita del Tricicle, Ventdelplà o Pelotas. I en diferents pel.lícules 
com Verònica de Manuel Caballero,  Any de Gràcia de Ventura Pons 
o The Pelayos d’Eduard Cortés.   
Professora i tutora de secundària en diversos instituts, classes de 
teatre a grups extraescolars i des de fa dos anys treballa d’educa-
dora emocional
Actualment s’està formant en educació viva mitjançant un volun-
tariat a l’escola Xantala i fent el curs d’educació viva organitzat pel 
CRAEV (Centre de Recerca i Assessorament d’Educació Viva)
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Coordinació gestió

Laia Alsina i Riera: 
Llicenciada en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre. Beca Erasmus a 
Theaterschool  Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (Holanda), 
i beca a l’Scuola Europea per l’Arte dell’Attore, San Minniato (La Tos-
cana).Titulada en Grau Elemental de Música pel Conservatori del Liceu.  
Estudis de cant, líric, musical, jazz, Estill Voicecraft, amb Rosa Maria 
Ribas, Clara Luna, Viv Manning i Muntsa Rius. Com a actriu ha trebal-
lat en diferents projectes, destacant: “The Feliuettes”, dirigit per Martí 
Torras Mayneris, dues temporades al Maldà i gira.”Es fa fosc”, de Jordi 
Centelles, a la Sala Flyhard. “Josafat, el Musical “, de Joan Solana amb 
música de Marc Timón, al Teatre Municipal de Girona,“Numeràlia” , de 
Joan Font, musical d’Els Comediants (Teatre Romea i gira), Co-directora 
i co-fundadora juntament amb  Jordi Centelles, de La Reial (www.lar-
eial.net) on ha participat en els 6 espectacles que s’han pogut veure a 
diversos festivals internacionals. Com a ajudant de direcció ha trebal-
lat amb Pau Miró a “Lleons” (TNC) i “Búfals” ( Ta. Alta i Versus Teatre) 
,amb Joan Solana a l´obra “Ulls de bruixa” (Teatre Gaudí de Barcelona, 
Premi octubre de tatre 2003).Professora de teatre a l’escola Garbí-Pere 
Vergés dins del currículum escolar, al Foment d’Horta, Aula de Teatre 
de Martorell, Casal d’Avis de La Llagosta, directora dels grups ama-
teurs Tim Teatre (Martorell), del Grup de Teatre Social ProjectA, i de la 
Setmana Cultural de la Llagosta.
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Coordinació gestió

Jordi Centelles i Torres: 
(Barcelona 1977). Llicenciat en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre 
(2006) en l’especialitat d’interpretació. Format també en arts es-
cèniques a les escoles de El Timbal, Col·legi de Teatre, Nancy Tuñón i 
a la Theaterschool Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (Països 
Baixos). Completa la seva formació amb diversos cursos de dramatúr-
gia a l’Obrador de la Sala Beckett amb Helena Tornero, Marc Rosich 
i Carles Batlle.  Co fundador i co director juntament amb Laia Alsina 
de la companyia de teatre La Reial (www.lareial.net) dedicada a fer 
representacions en escenaris reals. Els seus espectacles s’han pogut 
veure a diversos festivals europeus, (Itàlia, Anglaterra, Escòcia, Es-
panya, Àustria, Irlanda, Rússia, Bèlgica, Suècia i França). Com a actor 
ha participat en muntatges teatrals dirigits per Ramon Simó, Javier 
Daulte, Jaume Melendres, Víctor Muñoz, Llàtzer Garcia, Marc Angelet 
i Marcel·lí Antúnez entre d’altres. En televisió, ha interpretat el paper 
de Gonzalo a la sèrie de TV3 ”El cor de la ciutat”, i també com a actor 
en el llargmetratge ”Automàtics”. Com a dramaturg ha escrit “No cos-
ta tant ser feliç” dins de l’espectacle “Caiguda lliure” Obrador Beckett 
2013 i Àtic22, 2014. Properament s’entrenarà la seva obra “Es fa fosc” 
a la Sala Flyhard de Barcelona sota la seva direcció. Ha impartit classes 
d’intepretació com a docent a l’Aula de Teatre de Martorell, a l’escola 
Artur Iscla de Pineda de Mar, al Centre Magma de Manresa, al Foment 
Hortenc i a diverses associacions barcelonines.
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Contacte

Per a més informació sobre els cursos, podeu enviar-nos un correu 
a aquesta adreça:

playteatre@gmail.com

O visitar la nostra web: 

www.playteatre.com


