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Entrevista

  PROJECTE CAIXAESCENA
La  fundació  ''la  Caixa''  planteja  una  nova  línia 
d'atenció  a  les  arts  escèniques  centrada,  prio-
ritàriament,  en  els  àmbits  educatiu  i  social.  El 
projecte CaixaEscena és un projecte, amb caràcter 
experimental,  que  es  portarà  a  terme  durant  el 
curs  2006-2007  en  sis  comunitats  autònomes: 
Catalunya, Balears, Comunitat Valenciana, Madrid, 
Galícia  i  Andalusia.  S'oferirà  en  vint  centres  de 
secundària  de  cadascuna  de  les  comunitats 
autònomes. L'IES Lliçà és un d'aquest vint centres 
de tota Espanya.

L'objectiu  principal  és  afavorir  la  pràctica  del 
teatre com a activitat de participació fonamentant 
l'educació  en  valors,  l'educació  artística, 
l'expressiva, la convivencial i de sensibilització de 
públics del futur.

La  Fundació  ''la  Caixa''  ens  ha  posat  a  la  nostra 
disposició  amb  caràcter  gratuït,  un  seguit  de 
recursos  i  materials  bàsics  com:  textos  clàssiscs, 
material  escenogràfic,  quadern  de  suggeriments, 
quadern   de  bitàcola.  També  aporta  l'ajut  i 
l'assessoria  tècnica  d'un  coordinador  general  de 
l'activitat,  juntament  amb  altres  assessors  que 
dinamitzen els tallers.

L'Antònia  Guijosa és  l'encarregada  de  coordinar 
aquest projecte al nostre IES i, és per això, que  li 
hem fet una entrevista.

Qui participa en aquest projecte?

Els alumnes que realitzen el taller són 13, de tots 
els cursos de l'institut (Batxillerat i ESO).El taller té 
caràcter d'activitat  extraescolar amb unes 60h de 

durada aproximadament.

Quines activitats fan?

Els assajos es realitzen al pavelló d'esports de l'IES, 
els dimecres de 14h a 15:30h hi els divendres de 
15h  a  18:30h.  Treballen  tècniques  d'expressió 
corporal i  d'interpretació. També d'altres  annexes 
com vestuari, maquillatge i escenificació.

Qui és el monitor que realitza aquesta activitat?

La  monitora  és  la  Maria  Manau,  ha  estudiat  a 
l'Institut  del  Teatre,  compagina  la  seva  professió 
d'actriu amb la docència i la realització dels tallers, 
és el segon any que realitza aquesta tasca al nostre 
centre.

Quines activitats fan?

Aquest  any  l'obra  de  teatre  és  ''La  cabeza  del  
dragon'' de  Valle  Inclán  i  es  preveu  l'estrena  el 
dimecres 28 de març al teatre de l' Ateneu L'Aliança 
del nostre municipi.

Es preveuen dues representacions una al matí per a 
companys de classe i una al vespre per als familiars 
i amics dels actors.

Com valores aquesta experiència?

Crec què és una experiència molt interessant i  la 
meva  valoració  és  que  m'agrada  i  la  trobo  molt 
encertada.  És  una  oportunitat  per  un  centre  de 
promoure les arts escèniques.

Penses que tindrá continuïtat? De quina manera?

La  veritat  és  que  els  alumnes  que  hi  participen 
estan molt engrescats i han estat ells els que han 
impulsat la continuïtat del taller de teatre al nostre 
institut.


