T E I A

M O N E R

VISITES GUIADES AL
TALLER DE TITELLES
Una sortida per a treballar la plàstica, els valors i les emocions

TEIA MONER

Els titelles intervenen decisivament com a mediadors de les
emocions i com a missatgers naturals. Un titella és un
instrument de comunicació diferent d’un llibre o de qualsevol
altra eina d’aprenentatge ja que està connectat personalment
amb l’usuari. Aquesta qualitat explica la seva efectivitat en
l’educació. Com a element plàstic ens aplega d’una forma
natural les diferents tècniques, fent d’ell un esclat de
creativitat.

Durant la vostra visita
podreu gaudir de
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Visita al museu de titelles del món
Materials per a treballar els aprenentatges i les NEE
Diferents tipus de titelles per poder fer-los a classe
Com gestionar les emocions amb titelles
Veure un conte a escollir entre quatre proposats
Veure un audiovisual sobre tècniques i la història dels
titelles
7. Manipular diferents tipus de titelles
8. Construir un titella sobre quatre proposats i emportar-se’l a
casa

Es caracteritza per la seva
innovació en les arts teatrals i
el seu rigor professional.
Talent, formació, esforç i
valentia caracteritzen la
seva obra, sempre
inconformista, diversa i a la
recerca de noves formes
d'estètica i d'expressió.
És mestra i formadora de
mestres en la besant de
teràpia i titelles.
És la representant d’Espanya
de
la
RIMES
(Xarxa
internacional marioneta i salut),
i organitza amb la Universitat
de Barcelona les Jornades
internacionals
sobre
educació i titelles. També és
directora artística del Festival
DAMA, de Terrassa màgia
feta per dones, únic en el món.
Ha obtingut diferents premis
durant la seva trajectòria
professional.
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1. EL MUSEU
Podreu veure titelles tradicionals que venen dels
cincs continents. També una part de la col·lecció
està dedicada a titelles antics: s. XVIII, s. XIX, s. XX

2. MATERIALS PER A TREBALLAR
ELS APRENENTATGES I LES
NECESSITATS EDUCATIVES
ESPECIALS
Amb ajut dels titelles els nostres alumnes poden ser
capaços de prendre consciència del funcionament
de la seva manera d’aprendre i comprendre els
factors que expliquen
els resultats, siguin positius o negatius.
Hi ha una mostra material
amb diferents tipus
d’activitats motivadores
perquè el mestre pugui dur a
terme a la classe i relacionar-ho
amb els aprenentatges de les
diferents àrees i nivells.
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3. TREBALL PLÀSTIC
Una mostra de diferents tipus de titelles de fàcil
construcció per nivells, molts d’ells realitzats amb
material reciclat, que serviran al mestre per
desenvolupar la creativitat i confeccionar-los amb
els seus alumnes a classe.

3. COM GESTIONAR LES
EMOCIONS AMB TITELLES
El titella té un paper fonamental com a emissor i
com a receptor. Es pot utilitzar per expressar i
comprendre tot allò que ens succeeix. Serveix
com a objecte mediador per a regular les nostres
emocions i entendre les dels altres. Al ser un
instrument
expressiu
que
està
privat
d’amenaces, permet una manifestació lliure del
que sentim. El vincle íntim amb aquest objecte,
com a prolongació del propi jo, fomenta un
sentiment de confiança. El nen o l’adult, gràcies
al titella, pot acostar-se o apartar-se dels
estímuls que li generen els sentiments negatius
o positius sense cap perill per ell. Es donen
recursos per a poder fer-ho.
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4. REPRESENTACIÓ D’UN CONTE
Es representa un petit conte amb titelles.
L’escola pot escollir entre quatre contes:
El Gall Quiriquet, La història de Dracolino,
En Patufet o Un príncep una mica raret.
Quan finalitza la visita es lliura als mestres un
dossier amb activitats sobre emocions per a
treballar el conte a classe.

5. HISTÒRIA DELS TITELLES
Es fa el visionat d’un audiovisual musical, en el
que els alumnes poden aprendre d’on venen els
titelles i quines tècniques es fan servir.

6. MANIPULEM TITELLES
S’ensenya a manipular diferents
tipus de titelles.

7. CONSTRUIM UN TITELLA
Els assistents construeixen un titella i se
l’emporten a casa. L’escola pot escollir entre
quatre tècniques: Titella de taula, Muppet, Titella
de guant o un titella pel projecte de classe (la
tècnica en aquest cas l’escollim nosaltres)
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ACTIVITAT RECOMANADA PER A:
Llars d’Infants, Educació infantil i primària,
Esplais, ESO, Batxillerat,
Escoles d’Educació Especial, CAEPS,
Cicles formatius i universitaris, Casals d’avis

Les activitats estan adaptades a les edats i als nivells
dels alumnes.
La visita té una durada d’1h.30’ pels nens
i de 2h.30’ pels adults (aproximadament)
El preu per nen/a material és de 10 €, tot inclòs.
Els mestres, monitors i acompanyants no paguen.

CONTACTE
C/ Sant Miquel, 4-6.
08184 Palau-solità i Plegamans. Barcelona.
Tel. 938645834 - 600510639
teiamoner@gmail.com
www.teiamoner.com
http://www.titellesieducacio.com

Amb el col·laboració de:

