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Vocal Factory BCN és una escola de Cant, Música i Interpretació ubicada a Barcelona, que ofereix formació
per cantants adults i joves professionals i no professionals. Dirigida per Anna Valldeneu, Alexandra Morales
i Filippo Fanò.
ExtraescolARTS és departament dedicat a proporcionar als centres educatius de tot Catalunya activitats
extraescolars relacionades amb les arts escèniques (cant coral, teatre, teatre musical...).
Les arts escèniques són una complerta eina educativa, complementària a la formació reglada, ja que
combinen el treball en habilitats lingüístiques, corporals i emocionals i fomenten la socialització dels nens i
joves.
Comptem amb un equip de professors que són professionals en actiu del món de les arts escèniques i
combinen la seva activitat performativa amb l’activitat docent, tots amb una llarga experiència.

ACTIVITATS
Cor Modern
Els nens i nenes treballaran sobre un repertori de cançons i coreografies. Desenvoluparan la seva creativitat
en el cant i en l’expressió corporal, treballaran l’oïda i el ritme, entre d’altres. Aprendran a cantar en grup,
en diferents idiomes i també a presentar-se davant del públic, desenvolupant les seves capacitats socials
comunicatives.

Teatre Musical
Els nens i les nenes preparen una adaptació de l’obra de teatre musical escollida. Cadascú ha de defensar el
seu paper en l’obra, en la qual haurà d’actuar, cantar i ballar. És un treball integrat i que culmina amb una
representació davant del públic. Requereix estudi a casa del paper assignat, fomenta les habilitats de
relació i la importància del grup com a entitat creativa i de l’individu dins el grup.

Teatre
L'alumne/a aprendrà a fer teatre de manera divertida, creativa i desinhibida. A través de jocs concrets per a
cada franja d'edat, desenvoluparà coneixements propis d'aquesta disciplina com l'expressió corporal, la veu
i la dicció, la creació d'un personatge, la relació amb l'objecte, la consciència de l'espai o el treball coral.
Treballem potenciant la imaginació i l'espontaneïtat de cadascú, respectant sempre la feina dels companys.
D'aquesta manera aprenen a treballar amb confiança, tant en el grup com amb un mateix.
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La nostra proposta de grups de treball és la següent:














Cor modern per nens i nenes de 6 a 9 anys (1er a 5è primària).
 1,5 hora setmanals.
 Mínim 8 alumnes.
 Es fa una mostra (concert) abans de Nadal, una a la primavera i una a final de curs.
Cor modern per nens/es i joves de 10 a 16 anys (6è primària a 4art d’ESO).
 1,5 hora setmanals.
 Mínim 8 alumnes.
 Es fa una mostra (concert) abans de Nadal, una a la primavera i una a final de curs.
Taller de Teatre Musical per a nens i nenes de 6 a 9 anys (1er a 5è primària).
 1,5h setmanals.
 Mínim 8 alumnes.
 Es fa una representació a final de curs de l’obra treballada.
Taller de Teatre Musical per a nens/es i joves de 10 a 16 anys (6è primària a 4art d’ESO).
 1,5h setmanals.
 Mínim 8 alumnes.
 Es fa una representació a final de curs de l’obra musical treballada.
Taller de Teatre per a nens i nenes de 6 a 9 anys (1er a 5è primària).
 1,5h setmanals.
 Mínim 8 alumnes.
 Es fa una representació a final de curs del treball realitzat.
Taller de Teatre per a nens/es i joves de 10 a 16 anys (6è primària a 4art d’ESO).
 1,5h setmanals.
 Mínim 8 alumnes.
 Es fa una representació a final de curs del treball realitzat.
Taller de Teatre per pares i mares.
 1,5h setmanals.
 Mínim 8 alumnes.
 Es fa una representació a final de curs del treball realitzat.

*Pels tallers, en el cas que hi hagi més de 15 alumnes s’haurà de desdoblar el grup.
*En el cas que els alumnes s’apuntin a més d’una activitat o que hi hagi membres de la mateixa família a
vàries s’aplicarà un 20% de descompte.
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PROFESSORAT
ANNA VALLDENEU URPINA. Cantant, actriu i psicòloga (UAB). Coach i professora de veu, cant (Certified
Master Teacher – EVTS) i interpretació amb més de 15 anys d’experiència. Estudis realitzats a Barcelona i
Londres. Professora dels Estudis de Psicologia a la UAB i la UOC durant 4 anys. Professora i coach vocal de la
tercera edició d’Operación Triunfo (TV1) i El Número Uno (Antena3). Coach vocal dels muntatges teatrals
Què (dirigit per Àngel Llàcer i Manu Guix) i Cançons per un nou món, entre d’altres. Directora de l’obra de
teatre musical The Wild Party (Teatre Gaudí Barcelona, febrer 2013) nominada a 3 premis Butaca.
Component del grup a capella CODA amb el qual ha gravat 2 CDs (Eclèctic i Back to 6). Fundadora i
directora de l’estudi VOCAL FACTORY BCN.

AGNÈS ESQUERRA. Actriu, professora de teatre especialitzada en interpretació i teatre musical per a nens i
adults. Llicenciada en Art Dramàtic (Especialitat en Interpretació) per l’Institut del Teatre de Barcelona.
Realitza els estudis de cant a l'escola Eòlia amb professores com Anna Valldeneu i Alexandra Morales. És
professora de teatre en nombroses escoles de Barcelona. Forma part de l'equip docent de l’estudi VOCAL
FACTORY BCN, de l'escola de teatre La SaCa i de la productora teatral Lazzigags. Com a actriu participa a
Mediocres (Versus Teatre i gira per Catalunya i València) i Feliçment, jo sóc una dona (IT i Teatre Metropol),
entre d'altres. Participa com a cantant al Concert Sonocromàtic, creació experimental duta a terme pel
cyborg Neil Harbisson. Actualment actua en la versió teatral de l’obra Magnòlies d'Acer i un altre espectacle
de producció pròpia. És cantant de versions en diferents grups. També és Enginyera Industrial (ETSEIB).

HORARIS
Dilluns
17,05h a 18,35h – Cor modern petits
18,35h a 20,05h – Cor modern grans
Dimarts
17,05h a 18,35h – Teatre musical petits.
18,35h a 20,05h – Teatre musical grans.
20,05h a 21,35h – Teatre pares i mares.
Dijous
17,05h a 18,35h – Teatre petits.
18,35h a 20,05h – Teatre grans.

