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INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ

Del 16 al 30 de setembre 
a la seu de l’EMTAC, de 17.00 a 20.30 h
Plaça de Mossén Ballester, 2 - 12540 Vila-real
Tel. 667 74 13 47 - 964 52 19 19

Requisits: 1 foto de carnet
Començament del curs: 14 d’octubre de 2013
PREINSCRIPCIÓ GRATUÏTA
Preu de la matrícula definitiva: 35 €

Més informació: 
emtac2012@gmail.com
www.cultura.vila-real.es
www.facebook.com/emtac.vila.real
Gestió i direcció: PRODUCCIONS SCURA, SL

Del 16 al 30 de setembre

EMTAC VILA-REAL 

MATRÍCULA OBERTA

Escola Municipal de Teatre 
i Arts de Carrer de Vila-real

CURS 2013-2014



AULA INFANTIL
El joc constitueix una manera peculiar d’interacció del xiquet amb el 
medi, interacció que és qualitativament diferent de l’adult.
Es basa fonamentalment en l’acció, el joc dramàtic permet al xiquet 
prendre consciència pròpia i relacionar-se amb els altres sense perdre 
la seua individualitat.

HORARIS AULA INFANTIL
Xiquets i xiquetes a partir de 6 anys
1 h 30 minuts setmanals per grup

De 6 a 7 anys      - Grup D - Dissabtes de 10.00 a 11.30 h
De 8 a 11 anys     - Grup A - Dilluns de 17.30 a 19.00 h
                          - Grup E - Dissabte de 12.00 a 13.30 h
De 12 a 14 anys    - Grup B - Dijous de 17.30 a 19.00 h
De 15 a 16 anys    - Grup C  - Divendres de 17.30 a 19.00 h

(Places limitades. Els grups es formaran per rigorós ordre d’inscripció).

Escola Municipal de Teatre i Arts 
de Carrer de Vila-real
CURS 2013-2014

QUÈ ÉS L’EMTAC?
Una escola municipal de teatre és un espai on s’ensenyen els 
principis bàsics de les arts escèniques d’una manera divertida 
i pedagògica. El teatre és divertit i com a eina pedagògica 
conté tots els ingredients imprescindibles per a ajudar al 
desenvolupament de totes les persones que hi participen en 
l’activitat, sense tenir en compte l’edat: activitats físiques, 
intel·lectuals i emotives.

A QUI S’ADREÇA L’EMTAC DE VILA-REAL
A totes les persones que, independentment de l’edat, tinguen 
interés en el fet teatral i vulguen iniciar-s’hi.

AULA ADULTS
Les assignatures que es donaran són principalment la base 
sobre la que descansa l’art teatral: Interpretació, Veu i Tècnica 
Corporal.
A partir d’aquestes assignatures buscarem que els alumnes 
troben el seu cos i l’accepten i l’utilitzen com a eina expressiva 
que els ajuda a comunicar emocions, idees i sensacions.

HORARIS AULA ADULTS
A partir de 17 anys

Grup 1r A       - Dilluns i dimecres de 19.00 a 20.30 h
Grup 1er B     - Dimarts i dijous de 20.30 a 22.00 h
Grup 2n A      - Dilluns i dimecres de 20.30 a 22.00 h
Grup 2n B      - Dimarts i dijous de 19.00 a 20.30 h

(Places limitades. Els grups es formaran per rigorós ordre 
d’inscripció).


