
 

Inscripcions 
 

Inscripcions obertes 

fins el 15 de gener de 2016 

 

Demana’ns entrevista i més informació i 

no et quedis sense plaça. 
 

Places per a 8-10 participants màxim.  

 

Sessions setmanals d’1hora i ¼ setmanalment de 

gener a juny de 2016.  

 

 

Contacte 
 

Mireia Ruiz  

mireia@nara.cat  

Telèfon 638 28 62 67  

 

 

 

 

 

 
TEATRE DEL BO 

Grup de comunicació per a nens de 

6è de primària, 1r i 2n d’ESO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

Ricard Jorge 

Psicòleg col·legiat 22221 

Màster en Psicoteràpia Grupal Analítica 

Formació teatral    

 

Mireia Ruiz  

Educadora Social 

 

Nara, Iniciatives Socials i Serveis Educatius 

Canet de Mar 



 

 

Dins el projecte Acompanyament Educatiu, Nara ofereix activitats 

educatives, lúdiques i terapèutiques dirigides per diferents 

professionals de l’àmbit social i educatiu:  

• Reforç escolar i tècniques d’estudi 

• Reeducacions psicopedagògiques 

• Tractaments de logopèdia, psicomotricitat i/o psicoteràpia 

• Tallers per a adolescents i famílies  

 

 

Teatre del bo va adreçat a infants d’11 a 13 anys d’edat com a 

eina de transformació social i personal.  

L’objectiu bàsic de l’activitat  és crear unes condicions de context grat, 

on els participants  se sentin capaços de pensar serenament sobre 

“Qui sóc?, Com em relaciono amb l’altre?, Quin és el meu lloc al món?”  

 

La màxima de l’activitat és possibilitar una vinculació  satisfactòria amb 

els companys i els conductors, generant així una matriu grupal de 

confiança i que possibiliti un acompanyament emocional sostingut.  

Les eines bàsiques que s’hi empren són la interpretació, el teatre, el joc, 

els espais de reflexió, les dinàmiques de cooperació, etc. van apareixent 

també, d’una manera natural,  noves seccions, temes i llenguatges en 

funció del material i contingut que els participants aporten lliurement.  

Quins són els beneficis per als 

assistents? 
 

� Abordar conflictes intrapersonals,  interpersonals i 

intragrupals,  com una oportunitat per a créixer. 

� Trobar la pròpia veu.  

� Ser acompanyats a l’hora d’ emprendre una orientació vital 

determinada. 

� Poder pensar sobre les relacions que s’estableixen.  

� Desenvolupar la creativitat personal.  

� Adquirir habilitats socials i competències transversals.  

� Viure   una   experiència   emocional   correctiva,   afavorint   

les  relacions significatives al grup. 

 

Qui pot fer Teatre del bo?  
 

• Infants o adolescents que vulguin gaudir d’activitats en grup i 

estar en un espai de creixement personal.  

• Infants o adolescents menors en una situació emocional 

conflictiva, trastorns lleus del desenvolupament i/o amb manca 

d’habilitats relacionals, entre d’altres. 

 

Qui més hi participa?  
 

• Aquesta activitat conté entrevistes de seguiment amb la família: 

En el cas que es consideri necessari, es duran a terme entrevistes 

de seguiment amb els pares/tutors de l’infant i/o amb altres 

professionals. 


