
Obradoiro de Teatro

Nesta materia de libre configuración, os estudantes poderán formar a súa personalidade e expoñela 
ante os demais a través da expresión de ideas, sentimentos e emocións, así como apreciar e 
comprender a arte como unha forma de coñecemento baseada na percepción dos sentidos, a 
sensibilidade estética e o xuízo crítico.

A través dos seus contidos, os alumnos aprenderán a coñecer as posibilidades do seu corpo e da súa 
voz como medios de coñecemento e como instrumentos de comunicación. Para isto realizaremos un 
constante traballo en equipo na maioría das actividades previstas, polo que o alumnado debe progresar 
nesta concepción colectiva do traballo e habituarse a compartir ou discrepar cos outros en ideas e 
opinións, respectando e valorando as diferenzas entre eles. Nese contraste de concepcións debe atopar 
o modo de fomentar a súa creatividade e desenvolver as súas habilidades interpretativas e inventivas.

Os obxectivos principais desta materia son: 
- Integrarse de forma activa e placentera nun grupo de traballo, superando as dificultades que supón a 
expresión espontánea de ideas e sentimentos dun mesmo e a aceptación das manifestacións dos 
demais.
- Interpretar, coñecendo e practicando de forma sistemática, técnicas de representación que supoñen, 
fundamentalmente, o control do xesto e da voz e a relación dramática cun obxecto determinado.
- Xerar, desenvolver e estructurar ideas de forma coherente con respecto a un conflito entre personaxes 
nun lugar e tempo determinados, procurando que estas sexan comprendidas polos demais no momento 
da representación.
- Coñecer e utilizar textos da literatura para analizar e comprender a súa estrutura formal, os seus 
contidos temáticos e os seus valores estéticos en relación á tensión dramática e posibilitar a súa lectura 
dramatizada ou posterior posta en escena.
- Valorar a importancia do traballo colectivo na montaxe das obras teatrais, onde a perseveranza no 
traballo ten como resultado o éxito do grupo.
- Participar en espectáculos teatrais gozando e valorando os diversos elementos que constitúen a 
representación.

Comezaremos facendo unhas técnicas básicas do xogo teatral con exercicios de respiración, 
relaxación, unha aproximación técnica á expresión corporal, Comunicación a través de xestos, posturas 
e evolucións físicas, e manexo e dominio do espazo escénico.
A continuación traballaranse exercicios coas habilidades do intérprete: a desinhibición, a observación, a 
escoita, a imaxinación, a concentración ou a memoria. E tamén exercicios coas calidades vocaIs do 
intérprete: a dicción, a fluidez, o volume, o ritmo, a entonación, a claridade. Tamén exercicios de 
improvisación, con personaxes, traballos de imitación física e psicolóxica. Para rematar analizando 
textos dramáticos e montando algún traballo teatral para expoñer ó público.


