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1. Presentació d'una obra de teatre en francès, d'una durada entre 35 i 45 minuts.

Descripció de la bona pràctica

Francès, Català, Castellà i Anglès. Preparació i presentació d’una obra de teatre en els idiomes respectius.
2.

Forum

Permet un cara a cara entre els alumnes/professors actors i els espectadors en general. Aquesta activitat és un intercanvi
d’experiències viscudes al voltant de l’obra presentada. És un torn obert de preguntes i reflexions, de posada en comú d’un treball
de grup realitzat durant tot l’any. És molt gratificant per als alumnes, ja que és el moment en què es dóna valor públicament al
treball presentat.
3.

Presentació d’una obra de teatre en llengua materna

Aquesta activitat és una posada en comú de les diferents llengües i cultures presents durant els dies de durada del festival. Permet
un millor coneixement dels altres. Poder admirar les diferents danses, músiques o fragments dialogats en les llengües vernacles
dels països representats, és una valoració de les identitats presents i un plaer dels sentits.
Aquesta activitat implica la participació dels seminaris de català i de castellà i del seminari de música.
4.

Tallers de teatre

La totalitat dels participants al festival són distribuïts en grupets per tal de participar en tallers de teatre on la llengua vehicular és
el francès (llengua comuna de tots els participants). La oferta varia cada any segons les possibilitats. Sovint, hi ha professors dels
grups convidats que imparteixen tallers relacionats amb les seves cultures. Així, hem tingut tallers sobre la Commedia dell’Arte,
sobre danses Gnawa, sobre dansa Djembé, dansa contemporània espanyola, a més de tallers variats sobre expressió corporal o
tècniques teatrals.
Aquesta activitat afavoreix la comunicació entre els joves dels diferents països, ja que fan unes activitats junts que els provoquen
un sentiment de complicitat que sovint els condueix a l’amistat. Es practica intensivament l’idioma francès.
5.

Presentació dels tallers a l’escenari

Aquesta activitat, resultat de l’activitat anterior, demostra que unes persones que no es coneixien en iniciar el festival poden
treballar juntes de manera harmoniosa. És una activitat de conclusió del festival.
6.

Partit d’improvisació teatral

Aquesta activitat l’hem apresa gràcies als grups del Québec. Són ells qui la van crear; en aquest país hi ha tradició de campionats
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Destinataris de la bona pràctica

Punt de partida

Objectius

Àmbit de la bona pràctica

Descripció

Els actors/actrius de les obres de teatre presentades són nois i noies d'entre 14 i
20 anys, que les han preparatdes durant tot el curs en àmbit escolar dins del marc
de la llengua francesa. Van destinades a un públic internacional que parli o
entengui el francès (estudiants i no estudiants)
Preparar i interpretar un fragment o adaptació teatral, poesia/es o cançons en
francès durant 40 minuts, per tal de presentarho en un escenari teatral. Preparar
un fragment de 10/15 minuts en llengua materna per tal de posarlo en comú a
l'escenari durant la vetllada interna
Saber escoltar, desenvolupar la capacitat d'expressió oral en francès, treballar el
desbloqueix,valorar l'aspecte gestual, mostrar la creativitat, sensibilitat envers la
música, la imatge. Correcció fonètica i gramatical, mostrar interès pel treball dels
altres, fomentar el treball d'equip, actitud de reflexió i d'autoavaluació.
L'institut i els teatres municipals de Mollet, l'alberg de la Conreria, les excursions a
Barcelona o a Girona, els viatges als festivals francòfons on hem anat amb els
alumnes: (Gant) Bèlgica, (2 cops a Nàpols) itàlia, (Agadir) Marroc, Ste Clothilde, illa
de la Reunió (França), Calvisson (França),Osca (Aragó), Alytus (Lituània), aviat a
Adjunto la graella amb els horaris i les activitats programades

Data d’inici

29 de març de 2009. Els preparatius comencen a principis de setembre i es
perllonguen al llarg de tot el curs escolar.

Data de finalització

03 d'abril de 2009. L'anada al festival del Québec seria del 14 al 25 de juliol.

Recursos humans i materials

Recursos humans: seminaris de Francès, Educació Visual i plàstica, Música, Educació
Física, Tecnologia, Català, Castellà, Anglès, alumnes de la USE, i està obert a altres
seminaris que vulguin participar.

Dificultats d’ aplicació o aspectes
no previstos i solucions adoptades
Criteris d’avaluació
Conclusions de la bona pràctica

Recursos materials:CD's, llibtes, ordinadors, DVD's, canó de projecció, pantalla, atrezzo
Manca de pressupost estable. Depenem sempre dels possibles projectes.
Solucions adoptades: seguir amb el festival esperant que cada any es produeixi el
miracle de poder pagarho tot (alberg, transports, actors, menjars, premis, etc)
Avaluació inicial: presentació del projecte al grup classe, selecció, presentació
ilectura de l'obra de teatre. Avaluació formativa: estudi progressiu de l'obra de
teatre.
de l'espectacle
Capacitat
de al
Aquest Avaluació
festival hasumativa:
arribat ja apresentació
la seva novena
edició. Aixòa l'escenari.
ha estat possible
gràcies

suport d’algunes institucions com l’Ajuntament de Mollet del Vallès, el Departament
d’Educació i la col∙laboració del Servei de Cooperació de l’Ambaixada de França, que
han encoratjat el nostre centre a tirarlo endavant.
La implicació d’alumnes i professors va creixent, i comptem ja amb la incondicional
participació d’exalumnes. Alguns d’ells, després d’aquesta experiència, Onofre
han entrat
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Identificació de la persona que Ramon Musach Pi, catedràtic de Matemàtiques – IES Vicenç Plantada
emplena la fitxa Núria Blajé Ribas, catedràtica de Francès – IES Vicenç Plantada
Adjunció de documents, arxius, Taula provisional amb el programa del festival.
imatges
Per a documentació addicional, visiteu el Bloc del Festival
http://blocs.xtec.cat/iesvplantada

Bibliografia i enllaços d’interés.

Pàgina web de l’IES Vicenç Plantada de Mollet del Vallès:
http://www.xtec.cat/iesvplantada
Intranet de l’IES Vicenç Plantada
http://phobos.xtec.net/iesvplantada/intranet/
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