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TALLERS DE TEATRE 

Grups disponibles a:



ELS GRUPS

Infantil (3 a 5 anys)

Primària (6 a 12 anys)

Secundària (13 a 17 anys)

Adults (+18 anys)

Durada: 1h setmana / Quota: 25€ mensual 

Durada: 1h30' setmana / Quota: 30€ mensual

Durada: 1h30' setmana / Quota: 30€ mensual

Durada: 1h30' setmana / Quota: 30€ mensual



LA NOSTRA TASCA
Per nosaltres el teatre és comunitat,
autosuperació, autoestima, empatia, passió,
intuïció, igualtat... Aquests són els valors
essencials que intentam fomentar a cada
sessió.

El més important de la nostra feina és generar
un bon ambient de grup perquè tothom sigui
lliure i tengui ganes d'expressar-se, de
créixer, de perdre pors, de superar-se. 

Per aquest motiu oferim grups reduïts i ens
adaptam a les necessitats que cada grup
requereix, així com les que cada alumne
particular necessita.



Potenciar la creativitat i les intel·ligències 
múltiples.

Disminuir la por a expressar-se en públic.

Fomentar la confiança en un mateix.

Generar un sentiment de grup, treballant 
així l'empatia i la igualtat.

Adquirir habilitats artístiques i 
comunicatives mitjançant el joc i la 
diversió.

OBJECTIUS



Actor i professor de teatre. Es va graduar en art
dramàtic per l'ESADIB (2015) i compta amb més de
15 anys d'experiència com a actor. En televisió ha
treballat en sèries com Llàgrima de sang (IB3) o Un
golpe de suerte (Tele5). A més, ha estat dirigit per
Toni Bestard a la pel·lícula El perfecto desconocido
i ha format part del curmetratge Woody and
Woody de Laura Gost, guardonat amb un Goya.
En teatre, ha girat per europa i llatinoamèrica
amb obres com L'arquitecte o l'emperador, de
Jeroni Obrador. Actualment, el podem veure als
escenaris amb el montatge de Sa Pesta 2020,
d'Ovnipresents o Bernat de Jeroni Obrador. 

Fa més de deu anys que complementa la seva
tasca d'acor amb la docència i pedagogia teatral.
Instruït per Pere Mascaró, ha estat professor de
l'extraescolar de teatre de Santa Mònica des de
l'any 2015. A més, també ha treballat com a
formador a Teatrèmol (Palma) i a Xamo-xamo
(Binissalem).

GUIEM 
JUANEDA

PROFESSORAT

Professor i director de MUTIS



Actriu, productora, humanista i professora de
teatre. Graduada en art dramàtic al Col·legi de
Teatre de Barcelona i en Humanitats a la Universitat
Autònoma de Barcelona. 

Com a actriu, ha estat fundadora de la companyia
Ovnipresents, on ha treballat en obres com
Passatgers de Braianer (2015), s'Inunda Venècia
(2017) o microteatres eròtics (2017). Ha estat
dirigida per Thomas Sauarteig en Un dels últims
vespres de carnaval (2016) i per Jorge Picó a Júlia en
temps d'estiu (2017), ambdós espectacles
representats a la Nau Ivanow de Barcelona.
Actualment és la directora artística del Festival de
Teatre Albopàs. La podem veure com a actriu a Sa
Pesta 2020 d'Ovnipresents i a diferents microteatres
d'aspecte social com Fàst-tick o Espaguetis.

Porta més de 6 anys en el món de la formació
teatral, treballant en diferents escoles de Barcelona
per l'empresa ExpressaTeatre.

BET 
PALOU
Professora i

 directora de MUTIS

PROFESSORAT



 Actriu i professora de teatre. Graduada l'any 2020 a
l’ESADIB (Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes
Balears). Ha realitzat el màster en Estudis Avançats de
Teatre a la UNIR (Universidad Internacional de la
Rioja). També disposa del títol de monitora de lleure.

Decideix endinsar-se en l’educació teatral, com a
professora, i dirigeix dues peces de teatre
interpretades per alumnes infants: L’hospital tranquil i
L’altra història de na Caputxeta vermella.

Com a actriu, ha estat fundadora de la companyia
Edrielle Teatre. Ha realitzat algunes peces de
microteatre de creació pròpia com Papallones,
juntament amb Sílvia Arbona; o Refugiats, amb
Martina Damico. També ha actuat a la peça de teatre
Nomophobia, de cia l’Aviador. En l’àmbit audiovisual,
ha sortit a alguns curtmetratges com Sempiterno o
Ceviche, així com alguns videoclips i campanyes com 
 la de No i punt que va fer el 2020 Nova Produccions,
pel Consell de Mallorca.

 
CAMÍ MOYÀ

Professora

PROFESSORAT



RECULL DE MUTIS 2021/22





 
PLACES LIMITADES!
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