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TEATRE FORUM | ImpactaT
Mar 31, 2016 - impactat.org - 3

Associació precursora del teatre social a tot Espanya que dia
rere dia s’esforça per seguir apropant aquesta disciplina i
les seves tècniques a tots els col•lectius des de fa 12 anys.
Durant la seva llarga trajectòria, ImpactaT ha seguit parlant
de transformació social a partir del teatre, donant a conèixer
aquest camp a diferents persones i ciutats, arreu del nostre
país com a l’estranger, mostrant així, altres maneres de
treballar, que tenen un component educatiu però que s’allunyen
del treball educatiu tradicional.//asociación precursora del
teatro social en toda España que día a día trabaja para
acercar esta disciplina y sus técnicas, a todo tipo de
colectivos desde hace más de 12 años. Durante su larga

trayectoria, ImpactaT ha hablado de transformación social a
partir del teatro, dando a conocer estas técnicas a diferentes
personas, tanto a nivel nacional como internacional, mostrando
así, otras maneras de trabajar, que tienen un componente
educativo pero que se alejan del trabajo educativo
tradicional.
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Teatre Fòrums | Nus - Teatre
Mar 31, 2016 - nusteatre.org - 3
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Kilalia - Teatre social i de
l'oprimida/oprimit
Mar 31, 2016 - kilalia.org - 3
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laxixateatre
Mar 31, 2016 - laxixateatre.org - 3
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Teatre Social – Espai Teatre
Mar 31, 2016 - espaiteatre.com - 3

Teatre i pedagogia teatral
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TeatrAcció
Mar 31, 2016 - teatraccio.org - 3
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Enruta't
Mar 31, 2016 - enrutat.org - 2
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Zoo(i)logic | El teatre social a
Catalunya
Mar 31, 2016 - zooilogic.es - 3

Teatro social en cataluña
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Teatro de Conciencia | Qui sò Jo?
Mar 31, 2016 - teatrodeconciencia.org - 3
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Frec a Frec
Mar 31, 2016 - frecafrec.com - 3

Companyia de Teatre
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acteatreducatiu
Apr 06, 2016 - acteatreducatiu.com - 3
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Vídeos divulgatius contra la
violència
Estem recollint vídeos relacionats amb el tema (de moment
sense masses requisits; ):

http://www.tv3.cat/videos/4619875/Why-Violence-hip-hop-contrala-violencia-juvenil
Consulteu els vídeos relacionats del programa #echalecabeza
Podeu compartir els vostres vídeos i continguts amb l’etiqueta
#SalutPallars (a twitter o Facebook) i podeu consultar-los
a http://tgb.io/salutpallars/163781

Programa de les Jornades de
Salut
activa
2013-14
«Violències
i
relacions
positives»

Programa de les Jornades:
Data: Dilluns 28 d’abril
Lloc: Planes de Son

Horari:
9h Sortida dels centres
10h Arribada
—
10.10h XERRADA PRINCIPAL per a 3r ESO (52 alumnes de 3r
– 22 d’Esterri i 30 de Sort) a l’Auditori
TALLER TEATRAL amb FrecAfrec amb grup A de 4t ESO
(~25 alumnes de 4t) a la Ludoteca
TALLER TEATRAL amb FrecAfrec amb grup B de 4t
ESO (~25 alumnes de 4t) a la Biblioteca
—

11.10h XERRADA PRINCIPAL per a 4t ESO (50 alumnes de 4t
– 12 d’Esterri i 38 de Sort) a l’Auditori
TALLER TEATRAL amb FrecAfrec amb grup A de 3r ESO
(~26 alumnes de 3r) a la Ludoteca
TALLER TEATRAL amb FrecAfrec amb grup B de 3r
ESO (~26 alumnes de 3r) a la Biblioteca
—
12.10h Descans i esmorzar de 30′ (Temps de muntatge de
l’obra)
12.45h
TEATRE
“ESTRANYES
RELACIONS”
i
DEBAT amb FrecAfrec
—
14.15h Tornada als centres
15h Arribada als centres i dinar als centres

Altres informacions d’interès:
Consulteu recursos i notícies sobre el tema
Companyia de Teatre FrecAfrec (vídeos d’algunes obres)

