
Lapbook



Blogs i webs:

https://comediadelarte.blogspot.com/

El vestuari dels personatges: https://
vestuarioescenico.wordpress.com/2012/05/30/
la-commedia-dellarte/

Què és la comèdia de l’art per a professors: 
https://www.educaixa.com/es/-/los-
personajes-de-la-commedia-dell-arte

Vídeos:

Màscares i explicació dels gestos:  
https://youtu.be/JvlOrpQf2pc 

Explicació dels personatges:  
https://youtu.be/6oUc629ddAk 

L’actor i la màscara:  
https://youtu.be/DYFCC2qGu6g 

Per a saber més sobre la màscara:  
https://youtu.be/qpeEvkjo6AY

Els moviments: https://youtu.be/r7E37G9a_sw

Després de llegir les fitxes i dur a terme les vostres 
improvisacions, sabeu moltes més coses sobre 
la comèdia de l’art. Perquè perdure el vostre 
coneixement sobre el tema i hi haja un material 
al qual pugueu acudir quan ho necessiteu, us 
proposem l’elaboració del lapbook.

Us aconsellem fer el lapbook en parelles. Abans de 
començar a retallar i dissenyar les plantilles, heu 
de dissenyar les parts que en formen part. Per a 
fer-ho, us ajudarà el contingut de les fitxes amb 
l’explicació de cada punt. Però, si voleu investigar 
més sobre el tema, us indiquem alguns webs i 
llibres en els quals podreu aconseguir informació:

Llibres:

Eso no estaba en mi libro de Historia del Circo, de 
Javier Ramos. Editorial Almuzara, 2019.
La commedia dell’arte. Un teatro de artesanos, 
de Cristina Moreira. Col·lecció Estudios Teatrales. 
Editorial INTeatro. Buenos Aires, 2015.
La Comedia del Arte: materiales escénicos. 
Antología de guiones, d’Ana Isabel Fernández 
Valbuena. Col·lecció Espiral. Editorial Fundamentos.
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Per a començar a dissenyar el lapbook us 
proposem alguns punts que pot contindre:

Vocabulari.
Què és la comèdia de l’art? On es dóna i quan?
La seua evolució històrica.
Els temes que representaven.
Els personatges; divisió i caràcters.
Vestuari i màscares.
La tècnica teatral.

Ejemplo de lapbook
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