
                                  

 GRUP DE TEATRE DE PSICOLOGIA  
 

VINE A FER 
TEATRE! 

 
Classes divertides i 

dinàmiques per a tots els 
nivells! 

 
Espectacles a final de 

curs! 
 

I moltes més activitats! 
 

Podràs obtenir        
3 crèdits ECTS 

optatius! 
 

 

 

QUI S’HI POT APUNTAR? 
 
Els cursos de teatre estan oberts a tothom. La majoria 
de participants són alumnes de psicologia i d’educació, 
però també estan oberts a alumnes d’altres facultats i 
gent de fora. Vols apuntar-t’hi amb algun amic o amiga 
de fora la universitat? Cap problema! 
Els grups estan oberts a gent de tots els nivells. Tant si 
has fet teatre abans com si és la primera vegada, aquest 
és el lloc ideal! Cada any hi ha grups d’iniciació i grups 
de nivell més avançat. Només has de trobar el teu! 
 
 

ESTRUCTURA DEL CURS: 
 
El curs te una durada d’octubre a maig i les classes són 
de 2 hores, un dia a la setmana. 
 
Durant el primer quadrimestre es realitzen pròpiament 
les classes de teatre, on a través d’exercicis tècnics i 
jocs escènics tots els alumnes poden investigar els seus 
recursos expressius i desenvolupar la tècnica teatral i la 
creativitat. En aquest bloc et divertiràs i et sorprendràs, 
aprenent a estar sobre l’escenari i alimentant la 
complicitat amb el grup. 
 
Durant el segon quadrimestre es posa en marxa la 
preparació d’un espectacle que es representarà a final 
de curs al teatre de la facultat. Després d’escollir un 
text per representar, començaran els assajos per donar 
forma a un projecte escènic en que tots els alumnes 
podran posar en pràctica el que s’ha treballat al primer 
quadrimestre i podran aportar la seva vessant més 
creativa. 
 
 

 

 

TOT I QUE LES MATRÍCULES SEGUIRAN OBERTES, COMENCEM LES 
CLASSES EL 11 D’OCTUBRE! RESERVA JA LA TEVA PLAÇA! 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

CRÈDITS 
 
Al ser cursos homologats per la UB, tots els alumnes 
obtenen 3CRÈDITS al fer el curs anual. (Els crèdits es 
convaliden al final decurs). Per obtenir els crèdits has 
de fer el curs sencer amb un mínim d’assistència del 
80% i haver participat en l’espectacle final. 
 
 

PROFESSORS 
 
Tots els professors son professionals en l'àmbit del 
teatre amb una llarga experiència, i que  imparteixen 
unes classes divertides i dinàmiques tenint en compte 
el nivell i les necessitats de cada grup. 
 
 

ACTIVITATS EXTRA 
 
A més de les classes setmanals, tots els alumnes que 
formen part dels grups de teatre tenen l'oportunitat de 
participar en diverses activitats voluntàries que es 
realitzen durant l'any, com ara:  
 
-Un cap de setmana intensiu de tallers i activitats 
teatrals en una casa rural.  
-Gimcanes teatrals de cap de setmana. 
-Sortides al teatre amb descomptes.  
-Col·laboració en les jornades culturals del campus. 
-Col·laboració a la marató de TV3 
-Cursos intensius d’estiu. 
 

HORARIS: 
 
Quan omplis el formulari d’inscripció trobaràs els grups 
que estan oberts inicialment. A mesura que es vagin 
omplint n’obrirem més en altres dies de la setmana. 
Si cap dels grups que estan oberts t’anés bé, posa’t en 
contacte amb nosaltres i t’assessorarem sobre els 
grups que s’aniran obrint. 
 
Grups oberts: 
Dilluns de 13:00 a 15:00 
Dilluns de 17:00 a 19:00 (pot ser de 16:00 a 18:00) 
Dimarts de 13:00 a 15:00 
 
*Abans de fer la teva inscripció és convenient que et 
posis en contacte amb nosaltres per poder informar-te 
sobre els nivells d’experiència de cada grup. 
*El límit d’alumnes és de 14-16 per grup 



 

 
 

        

PREUS: 
 
Gràcies al suport i recolzament que rebem de la 
facultat de psicologia, podem oferir uns preus molt 
assequibles per a tots els alumnes! 
 
El cost del curs de teatre és de 100 euros al 
quadrimestre (2 quadrimestres) 
 
El preu del curs inclou: 
 
-Curs anual de teatre. 
-Obtenció de 3 crèdits ECTS per a qualsevol facultat de 
la UB. 
-Possibilitat de participar en totes les activitats extres al 
llarg del curs. 
 

Anima’t! No trobaràs res igual! 
 

 

COM EM PUC MATRICULAR? 

Et pots matricular a través de la web de la facultat de psicologia en aquest link: 

http://www.ub.edu/insact/alumnes/inici.php?idioma=1&id=21650f8a1aa7c9c17630 

*La plataforma de matriculació estarà activa a partir del 20 de setembre 

O bé a través de la nostra pròpia web: 

https://teatrepsicologia.wixsite.com/grup-teatre-mundet 

Durant el procés d’inscripció podràs escollir l’horari que et vagi millor. Si hi hagués alguna 

incompatibilitat entre els horaris i els nivells dels grups ens posaríem en contacte amb tu per 

valorar les diferents opcions. 

*Quan et posis en contacte amb nosaltres per comentar el teu nivell d’experiència també ens 

podràs dir si vols anar al mateix grup amb algun company o companya! 

Al finalitzar la inscripció obtindràs el número de compte on realitzar el pagament de la 

matrícula pel primer quadrimestre (100 euros). El pagament del segon quadrimestre es realitza 

durant el mes de gener. 

Important: Fins que no s’hagi realitzat la formalització de la matrícula mitjançant el pagament 

no tindràs la teva plaça reservada. 

CONTACTE: 

teatrepsicologia@gmail.com      Xavi: 616 71 61 57/ Alba: 620 16 06 03 

@TeatreMundet      @TeatreMundet       Grup de Teatre Mundet 

 

 

http://www.ub.edu/insact/alumnes/inici.php?idioma=1&id=21650f8a1aa7c9c17630
https://teatrepsicologia.wixsite.com/grup-teatre-mundet


 

Informació i mesures covid-19 

A totes les classes s’aplicaran les mesures de seguretat aprovades per les autoritats sanitàries, 

pel que fa a adequació d’espais, distanciament i higiene. 

Tots els exercicis escènics es podran realitzar mantenint la distància de seguretat i utilitzant la 

mascareta quan sigui necessari. 

La relació entre l’amplitud dels espais i el nombre màxim d’alumnes compleix les mesures 

establertes per sanitat i educació. 

Per altra banda, en cas que durant el curs s’haguessin de suspendre les classes presencials, 

hem desenvolupat un pla alternatiu de treball perquè tots els alumnes puguin seguir treballant 

a distància i poder així dur a terme el projecte de final de curs i obtenir els crèdits igualment. 

Pots veure el nostre festival de teatre virtual del curs 2019-20 i altres al nostre canal de 

youtube:  

Teatre Mundet 

 


