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Entreculturas es dedica des de fa anys a la  defensa internacional del dret a una Educació de qualitat, crítica i transformadora,  
no sols entesa com un dret fonamental interdependent amb altres drets fonamentals, sinó també com a vehicle i eina per a reivindicar 
i superar de manera col·lectiva realitats d’exclusió i injustícia. 

Per això apostem per la promoció de  l’Educació per a la Ciutadania Global:  una educació que impulse des de l’escola i els espais 
no formals processos d’interacció, ensenyament i aprenentatge, destinats a formar una ciutadania conscient de la seua pertinença a 
una comunitat global i local, apoderada per a liderar la transformació del seu entorn i la lluita per un món de dignitat i justícia.

Anteriorment, amb la publicació de “El Món en Joc” vam proposar activitats per a treballar la dimensió socioafectiva a través del joc i 
les metodologies lúdiques. En aquesta línia de publicacions, proposem ara “Un Món de Teatre”, amb l’objectiu de treballar des de la 
pedagogia teatral1 sobre una àrea de treball fonamental en contextos socioeducatius, i que constitueix un dels nostres eixos transver-
sals: a Convivència i la Cultura de Pau.

El teatre com a eina pedagògica, centrada en el procés educatiu integral de la persona, és una proposta que portem treballant des de 
fa anys en Entreculturas. En aquesta publicació, oferim un itinerari d’activitats per a treballar la convivència i la cultura de pau a través 
de la metodologia teatral amb grups de xiquets, xiquetes i joves.

1 Convé aclarir que la nostra proposta se centra en el concepte anglosaxó de drama, que es 
refereix als processos educatius que es treballen a través de la pedagogia teatral, i on l’empatia, allò 
emocional i la creativitat són elements fonamentals per a l’aprenentatge.

1 Convé aclarir que la nostra proposta se centra en el concepte anglosaxó de 
refereix als processos educatius que es treballen a través de la pedagogia teatral, i on l’empatia, allò 

Partint de l’enfocament de l’Educació per a la Ciutadania Global i 
arrelat en la visió de l’Educació Popular, l’ús de la metodologia 

teatral pretén promoure un procés educatiu:

Integral, contemplant totes les dimensions de la persona.

Alliberador, perquè afavoreix que la persona siga protagonista conscient 
de la seua pròpia vida i del seu entorn local i global.

Transformador, ja que és un procés educatiu a través del qual les i els
joves representen el que succeeix en els seus entorns per a reflexionar sobre 

les seues realitats i convertir-se en protagonistes de la seua transformació.

Que permeta desenvolupar competències i habilitats 
per a generar una Cultura de Pau qque done resposta 

als reptes del nostre món per a aconseguir una 
Convivència pacífica.

Amb aquest material proposem una mirada que 
promoga el canvi i la transformació social,

a través de propostes teatrals que ens facen somiar i fer 
possible el món que volem, aqueix altre món 

possible.
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“Un Món de Teatre” és una recopilació de  propostes per a dinamitzar la Convivència i la Cultura de Pau a través del teatre  amb 
grups de xiquets, xiquetes i joves de 4 a 18 anys en contextos socioeducatius.

Dins de l’eix transversal de  Convivència i Cultura de Pau   es plantegen de manera acumulativa o en cascada els següents mòduls:

El cos i el moviment com a aspecte bàsic d’expressió dins de la pedagogia teatral.

L’aprenentatge emocional per a desenvolupar l’autoconeixement i l’autoestima personal.

La gestió de conflictes per a una anàlisi de la nostra realitat i convivència com a grup.

El teatre de carrer com a enfocament de l’Educació per a la Ciutadania Global, que promou una educació transformadora des dels 
espais públics i no formals.

Podem treballar els mòduls en aquest ordre suggerit o adaptar l’itinerari als processos educatius del grup. Cada mòdul ofereix una 
sèrie d’activitats adaptades a tres franges d’edat:

       4 a 8 anys                              9 a 13 anys                                      14 a 18 anys

Les dinàmiques d’aprenentatge emocional i gestió de conflictes són senzilles i estan dissenyades perquè 
siguen assumides per totes les persones que participen. Encara així és important assenyalar que algunes de les 
activitats suposen submergir-nos més en les nostres emocions i reflexionar sobre la convivència, els conflictes i la 
gestió d’aquests en el grup. Aquestes activitats les trobareu assenyalades amb aquest símbol  al costat del títol.

Per a promoure un ambient on cada participant puga  aprendre i expressar-se amb confiança i cura, es proposen les següents 
recomanacions:

1_ Acostar-se a conèixer al grup i als seus participants, tenint en compte la seua història personal i el moment en el qual es troben.

2_ Incloure les activitats assenyalades després de diverses sessions, quan hi haja major cohesió i seguretat en el grup.

3_ Aprofundir en les activitats assenyalades fins on es perceba adequat, acompanyant sempre el benestar emocional de cada 
participant.

4_ Comptar amb el suport de la comunitat educativa, com el Departament d’Orientació.

5_ Usar totes les experiències que sorgisquen durant les activitats com a oportunitats per a aprendre i conviure amb més cuidat i 
respecte.

Abans de començar amb els mòduls proposem un Acord Teatral de Convivència i una sèrie de dinàmiques introductòries.

Comencem?
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Aquesta activitat interactiva la podreu desenvolupar durant la proposta d’Un Món de Teatre per a integrar-la més 
endavant en la convivència general del grup.

Objectius de l’Acord

1_ Establir un espai de seguretat, inclusió i respecte perquè cada persona senta la llibertat i confiança d’expressar-se. És un espacio 
espai sagrat de cura.

2_ Materialitzar un manual únic d’acords de convivència que puga ser integrat en totes les trobades i espais del grup.

Creació de l’Acord

* En cercle o assemblea es plantejaran les següents preguntes al grup: perquè hi haja una convivència de seguretat, inclusió i res-
pecte què necessiteu cada persona? què és important per a conviure i cuidar-nos com a grup?

* Una persona voluntària, o la que dinamitza, anirà escrivint els acords en la plantilla de l’Acord Teatral de Convivència que ad-
juntem per a fotocopiar en la pàgina 6. Es poden incloure principis o valors importants que afavorisquen la convivència com: l’escolta 
activa, la confidencialitat, la participació, la no agressió, etc...

* Per a comprometre’s amb els acords que s’han escrit, i mantindre viva la ficció teatral d’aquesta proposta educativa, es proposa que  
cada participant faça una signatura simbòlica a la mà o esquena del company o companya al seu costat. Amb aquest compromís 
també s’animen a imaginar i participar durant les pròximes activitats de teatre.

* El grup també pot escriure la seua signatura en l’Acord amb un nom col·lectiu o grupal. 

Com usar el material

_ En començar cada sessió, es recordarà els pactes en l’Acord. 

_ En finalitzar la realització de cada activitat d’aquest material, s’escriuran els principals aprenentatges de la mateixa en la plantilla d’An-
nex que apareix en la pàgina 7. Aquests annexos s’aniran afegint a l’Acord de Convivència amb corda o fil, seguint les perforacions 
marcades en el paper. D’aquesta manera, a través de les diferents activitats d’aquest material, el grup elaborarà una sèrie d’acords 
sobre com volen afrontar la convivència, que podran ser utilitzats al llarg del temps.

_ Aquestes plantilles són un model a seguir, que pot ser substituït pel disseny que s’adapte millor a les necessitats del grup.

Aquesta activitat interactiva la podreu desenvolupar durant la proposta d’Un Món de Teatre per a integrar-la més 
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En aquest grup ens comprometem a seguir els següents acords de convivència:

Signatures del grup:
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Com a grup, incloem el següent aprenentatge al nostre Acord de Convivència:
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Senyores, senyors la funció començarà, però abans us proposem una  bateria de dinàmiques per a iniciar el treball en grup.

Podeu trobar dinàmiques de presentació, de confiança, de calfament, i per a trencar el gel. Aquestes activitats poden adaptar-se a totes 
les edats.

¿Qui és qui?

Ulls savis

¿Cóm estas?

Podeu trobar dinàmiques de presentació, de confiança, de calfament, i per a trencar el gel. Aquestes activitats poden adaptar-se a totes 
les edats.

Es demanarà al grup que s’organitze per parelles i s’asseguen 
en un lloc de l’espai. Per torns, escoltant activament, cada per-
sona es presenta amb: el seu nom, alguna cosa que li agra-
de molt fer, dues qualitats positives que tinga, i un somni 
que vulga complir.

En acabar, les parelles es barregen formant un gran cercle. Per 
torns, cada persona haurà de presentar-se com si fóra el seu 

Se’ls demanarà que caminen per la sala lliurement i, quan s’in-
dique amb un senyal, es col·loquen per parelles. Llavors els 
direm un tema genèric (pau, convivència, conflicte, naturalesa, 
animals, etc.) i durant deu segons hauran de mirar-se als ulls 
en silenci, sense interactuar.

Una vegada passats aquests segons comptarem fins a tres i 
totes dues persones hauran d’intentar representar la mateixa 

S’indicarà al grup que camine lliurement per la sala. 

En el moment en el qual la persona que dinamitza pregun-
te “com estàs?”, cada participant haurà de fer una escultura 
que represente l’estat d’ànim que sent en eixe moment, i 
mantindre’s així. Després, haurà d’identificar altres figures que 
representen una emoció similar a la seua, acostant-se a elles i 
formant diferents grups.

company o companya, replicant la informació que li ha donat i 
intentant adoptar la seua postura i gestos (sempre ressaltant la 
importància de fer-ho amb respecte).

La resta del grup tindrà la missió d’endevinar a qui està repre-
sentant.

* A quants i quantes seran capaços d’identificar? 

idea, paraula o concepte que se’ls haja ocorregut per a aqueix 
tema amb una figura corporal (un arbre, un colom,... etc.). L’ob-
jectiu de la dinàmica serà que aconseguisquen coincidir en la 
mateixa figura, per al que hauran d’estar molt atents i atentes a 
l’altra persona.

* Seran capaços de transmetre’s les idees sense necessitat de 
parlar?

La resta del grup acordarà quina emoció creuen que represen-
ta cada grup d’escultures, identificant així de manera dinàmica 
com es troben els i les participants, i establint acords per a cui-
dar a les persones que estiguen amb una energia més baixa.

Aquesta dinàmica pot repetir-se al final de la sessió, per a ava-
luar grupalment si han experimentat canvis en el seu estat aní-
mic a conseqüència de les activitats realitzades. 

,

una escultura 
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¿Qui sóc?

AEIOU!

Pilota preguntona

Un dia de teatre

Es divideix el grup en dues fileres enfrontades, de manera que 
cada participant tinga a un company o companya davant. 

Se’ls donarà un minut per a contestar la següent pregun-
ta: qui sóc?, donant un minut a cada membre de la parella, 
en el qual haurà d’exposar lliurement les seues respostes a la 

Els i les participants caminen lliurement per l’espai. S’introdueix 
una pilota, que es van llançant. En llançar-la, pronunciaran el 
nom de la persona a la qual volen enviar-li-la, preguntant-li 
com estan.

La persona que rep la pilota haurà d’agafar-la i contestar la pre-
gunta, per al que tindrà algunes respostes vetades (bé, mala-

Dinàmica per a afavorir el coneixement entre el grup i tren-
car el gel. 

Els i les participants es col·loquen en cercle. I aniran eixint indi-
vidualment al centre, lloc en el qual hauran de presentar-se, dir 
el seu nom, alguna cosa que els agrada molt fer i alguna raresa 
divertida que tinguen, amb una particularitat: podran utilitzar 
una única vocal per a dir el seu discurs. 

S’anuncia al grup que recrearan un dia quotidià mitjançant 
gestos i moviments.

Per a això, la persona que dinamitza anirà nomenant accions 
que fem des de primera hora del dia, recreant-les amb gestos 

pregunta. En acabar, les persones d’una de les files giraran un 
lloc, repetint la mateixa dinàmica amb la mateixa pregunta, en 
almenys tres rondes consecutives.

* Quantes coses podran descobrir sobre si mateixes/os i sobre 
la resta de participants?

ment i normal). En el cas que diguen alguna de les paraules 
prohibides es pararà el joc i tornaran a començar.

La persona que dinamitza anirà introduint cada vegada més 
pilotes, forçant als i les participants a parar atenció i activar l’es-
colta grupal, així com trencar el gel per a facilitar l’inici del treball 
teatral.

En acabar, realitzaran un moviment que creguen que els repre-
senta, que serà imitat per la resta del grup.

Quan el grup haja acabat, es fa una ronda en la qual hauran 
de representar la cadena de moviments que ha seguit cada 
participant.

* Seran capaços de recordar-los tots?

i sons, que seran imitats per la resta del grup (ens despertem, 
ens estirarem, ens donem una dutxa, eixim al carrer, etc.) fins a 
tornar a acabar ficats i ficadesl en el llit del qual van partir. L’ob-
jectiu de la dinàmica és estirar-se i activar-se, per al qual podem 
introduir el número i tipus d’activitats que considerem.
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Primer acte
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Entenem el teatre com una 
forma d’expressió integral, 

que facilita el desenvolupament 
i la comunicació entre les 

persones, on conflueixen no 
sols l’expressió dramàtica i 

l’artística sinó també 
l’expressió oral, la corporal i 

l’expressió del grup. L’expressió 
es pot considerar com una 

manera d’exterioritzar la 
pròpia autenticitat de la 

persona, com un moviment 
de l’interior a l’exterior. 

També podem considerar-la 
com un alliberament, quan 

es trenca amb les pautes 
i idees establides2.

El teatre suposa a més
l’expressió de la 

creativitat, que permet 
desenvolupar l’àmbit 

corporal i de moviment 
perquè les persones es 

coneguen i reconeguen 
entre elles dins del procés 

creatiu, i així millorar la 
convivència de grup.

2 Didactica de la dramatización. J.Eines. A. Mantovani, 2009. Editorial GEDISA.
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Edats 4 a 18 anys

Definició Es proposa aquesta activitat com a punt de partida a totes la sessions per a   activar i destensar el cos,   i per a
 prendre consciència de com està cada participant en començar la sessió.

Objectius • Conèixer com està el grup i cadascuna de les persones a l’inici de la sessió. 

 • Oferir un espai perquè cada persona connecte, prenga consciència i active el seu cos.

 • Promoure l’expressió corporal com una forma de comunicació fonamental.

Material • Espai ampli i roba còmoda.

RESPIRANT I
CONNECTANT

El grup forma un cercle dempeus i cada participant fa tres respi-
racions profundes. Per a facilitar-les podem proposar la imatge 
d’un globus que quan prenem aire s’unfla, i quan expirem es 
desunfla.

A continuació es proposa posar consciència i activar cada 
part del cos.

Per a facilitar el treball proposem una sèrie d’imatges que con-
necten amb els moviments, i així siga més còmode per a cada 
participant poder seguir les indicacions:

Per a finalitzar es fan tres respiracions profundes i cada parti-
cipant comparteix com se sent en eixe moment. 

Ens podem ajudar d’algunes de les emocions bàsiques (ale-
gria, tristesa, por, enuig, ràbia, vergonya,...) o sensacions (can-
sament, tranquil·litat, relaxació, tensió,...). Es poden fer gestos 
amb la cara i el cos per a acompanyar l’expressió d’eixa emoció.

“Som un arbre. El nostre 
cap és la de l’arbre i i just 
a dalt hi ha uns ocells 
voletejant. Intentem 
mirar-los movent lentament 
el cap d’esquerra a dreta. 
Els moviments seran molt 
suaus per a no fer-se mal 
en el coll. Els nostres 
braços són branques i les 
estirem com si ens isqueren 
fulles dels dits i després 
deixem caure les nostres 
branques. Les nostres 
mans i dits són les fulles i 
fem girar les nostres nines 
en tots dos sentits, movent 
i girant les nostres fulles. 
Sentim el nostre tronc 

flexible i movem en cercles els malucs i la pelvis 
cap avant i arrere. Ve un huracà i mantenint el 
cos recte des de les cames fins a la cintura, 
dobleguem el nostre tronc, el nostre arbre, fins 
a quasi tocar el terra, podent doblegar un poc els 
genolls per a facilitar el moviment. Ens quedem 
en aquesta posició, fent xicotets moviments per a 
tocar el terra amb els dits de les mans. 

Tornem a recuperar la posició alçada i per a això 
pugem lentament vèrtebra a vèrtebra sense 
fer-nos mal. El nostre arbre torna a estar en peu. 
Ens pugen formigues per les cuixes i glutis, i ens 
donem colpets o sacsegem les cames per a lle-
var-nos les formigues. 

Els peus són les nostres arrels i els movem, 
primer un i després un altre, girant-los en tots dos 
sentits. 

Per a finalizar, saltem en el mateix lloc sense 
avançar, com a goril·les amb força i després com 
a cangurs lleugers. Respirem tres vegades unflant 
i desunflant el globus.”

participant poder seguir les indicacions:

“Som un arbre.
cap és la 
a dalt hi ha uns ocells 
voletejant. Intentem 
mirar-los movent lentament 
el cap d’esquerra a dreta. 
Els moviments seran molt 
suaus per a no fer-se mal 
en el coll. Els 
braços són branques 
estirem com si ens isqueren 
fulles dels dits
deixem caure les nostres 
branques. Les nostres 
mans i dits són les fulles i 
fem girar les nostres nines 
en tots dos sentits, movent 
i girant les nostres fulles. 
Sentim el nostre tronc 
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ESCULTURES PER
LA CONVIVENCIA

Dividim el grup gran en xicotets grups d’aproximadament 5 
persones. Cada grup haurà de fer una escultura sobre con-
ceptes senzills relacionats a la convivència.

La persona que dinamitza planteja parelles de conceptes re-
lacionats amb els seus oposats. D’aquesta manera l’escultura 
d’un grup sempre estarà relacionada amb la d’un altre grup 
(per exemple, la de Pau amb la de Guerra).

Es dóna un concepte al primer grup, el qual tindrà 2-3 minuts 
per a organitzar-se i després representar-lo en una escultura da-
vant del grup gran. La persona facilitadora estarà pendent en 
cas que necessiten suport. La resta de persones que estaran 
fent de públic aniran definint el que veuen en l’escultura.

* Què estan representant?

* A part de la paraula que estan treballant, hi ha altres idees que 
se’ns ocorren en veure l’escultura?
 
A continuació, els espectadors i espectadores podran modifi-
car o complementar alguna cosa a l’escultura. Per exemple, si 
s’està fent una escultura sobre la paraula Pau es pot preguntar 
el següent:

* Se vos ocorre alguna altra manera de representar la Pau?

Les modificacions o aportacions es faran d’una a una fins a 
arribar a un acord de grup sobre el concepte que representa 
aqueixa escultura. 

Amb les persones que estan fent les estàtues podem treballar 
la part emocional, preguntant com es senten en el procés i al 
final d’aquest.

El segon grup haurà de representar el concepte oposat al pri-
mer grup. Per exemple, si el  primer va treballar la Pau, el segon 
treballarà la Guerra. Quan acabe aquest segon grup, es dema-
narà que isca de nou el primer, i així es puguen visualitzar les 
estàtues de Pau i Guerra en conjunt. Les persones espectado-
res tindran una doble imatge d’aquestes dues realitats per a 
aprofundir en la reflexió. Els següents grups continuaran expo-
sant les seues imatges amb la mateixa dinàmica.

Es proposa un llistat de conceptes per edats. Aquest llistat 
tan sols és orientatiu, es poden utilitzar altres paraules relacio-
nades a la cultura de pau i convivència:

4 a 8 anys: Pau, Guerra, Amor, Baralla, Amic/Amiga, Jugar, Aju-
dar, No escoltar, No parlar a un amic o a una amiga (ignorar, no 
incloure).

9 a 13 anys: Pau, Guerra, Amor, Rebuig, Col·laborar, Ignorar, 
Acollir, Excloure, Cooperar, Rivalitzar, Ajudar, Abandonar.

14 a 18 anys: Violència, Respecte, Convivència, Intolerància, 
Acollir, Excloure, Cooperar, Rivalitzar.

Per a finalizar, el grup sencer es reuneix i fa una escultura con-
junta sobre el tema de Convivència.

Adaptacions per a la franja d’edat 4 a 8 anys: 

• En aquestes edats no serà necessari treballar amb els oposats, 
i les imatges es treballaran de manera individual i consecutiva.

• L’escultura gran final pot fer-se sobre el tema “Portar-se bé en 
el grup”.

Edats 4 a 18 anys.

Definició Per grups s’aniran treballant diferents conceptes a través de   l’expressió corporal,    sense incorporar en principi 
 la paraula. Aquesta dinàmica serveix de base per a reflexionar de manera senzilla sobre termes fonamentals quan
 parlem de convivència.

Objectius • Fomentar un espai d’expressió a través del cos i el moviment.

 • Reflexionar de manera creativa sobre la importància de construir cultura de pau i convivència.

Material • Espai ampli i roba còmoda.
 • Llistat de conceptes.

,
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Segon acte
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A través de la metodologia teatral  el grup té una oportunitat privilegiada per 
a actuar i observar-se. En representar una peça o veure com es desenvolupa 
una improvisació, podem prendre consciència de com actuem i ens desembo-
liquem en societat, així com de les conseqüències que tenen els nostres actes 
sobre els i les altres. El teatre es transforma, per tant, en una eina privilegiada  
d’observació, reflexió i diàleg sobre la nostra realitat. 

En aquest apartat, proposem una sèrie d’activitats a través de les quals els i les 
participants puguen detectar el ventall de causes i emocions que estan pre-
sents en els conflictes i relacions grupals, interioritzant eines i estratègies de 
gestió pacífica d’aquests.

En augmentar la consciència sobre si mateixes/os, contribuïm al fet que les per-
sones que integren els grups cresquen i les dinàmiques grupals puguen transi-
tar cap a  formes més pacífiques de relacionar-nos en societat.
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Edats 4 a 8 anys.

Definició Aquesta activitat és una oportunitat per a   expressar diverses emocions i sentiments,   per a entendre la 
 importància de identificar-les i per a expressar-les amb respecte cap als i les altres. També podrem reflexionar sobre 
 maneres de canalitzar-les de forma pacífica.

Objectius • Identificar i expressar emocions amb moviment, considerant als i les altres.

 • Promoure la regulació d’emocions i la tolerància a la frustració per a millorar el benestar emocional, les relacions
 amb els i les altres i la convivència de grup.

Material • Espai ampli i roba còmoda.

Formem parelles que podrem canviar dues o tres vegades si 
es vol. Preguntem qui en la parella vol ser l’espill primer, i ex-
pliquem que l’altra xiqueta o xiquet també tindrà el seu torn. 
Podem fer una xicoteta demostració del que es farà amb un 
voluntari o voluntària.

Després de treballar diverses emocions en espills, reunim el 
grup en una assemblea on totes i tots puguen reflexionar i com-
partir. Animem que identifi quen moments reals en els quals ha-
gen sentit cadascuna de les emocions anteriors.

* Quan sent alegria?

* Quan sent enuig?

* Com em sent quan tinc un conflicte amb un company o com-
panya?

Arran de les seues respostes, reflexionarem sobre el perquè 
de les emocions. Què ens diuen les emocions (ens avisen, 
ens donen informació), explicar que totes les emocions són 
adaptatives i vàlides (no hi ha bones ni dolentes, és normal 
sentir-se enfadat/a o trista en alguns moments), allò important 
és què faig amb eixa emoció, com l’expresse sense fer mal a 
ningú ni al mi mateix/a. En expressar-la l’allibere, la solte, i puc 
sentir-me millor. 

A continuació, es pot reflexionar i donar exemples sobre estra-
tègies per a canalitzar les emocions de forma pacífica i que fa-
ciliten la convivència. 

* Quan sent ira, enuig, tristesa, frustració, què faig normalment, i 
quines coses podria fer en el seu lloc?

En aquest espai es promou l’escolta activa i la participa-
ció de totes i tots.

La persona que actua com a espill haurà de reproduir 
exactament els moviments de l’actor o actriu al mateix 
temps, com si fóra l’espill en el qual l’altra persona s’està mi-
rant. Després de diverses emocions, es canvien els rols. Poden 
usar tot l’espai, i una regla d’or: no es poden tocar, sempre hi 
ha un espill entre les dues persones, i han d’estar cara a cara. 
A expressar-se!

       ESPILL 
COLORIT DE 
SENTIMENT

La persona que no és espill 
es convertirà en l’actor o 
l’actriu, i anirà fent 
moviments per a expressar 
les emocions o sentiments 
que vaja dient la 
persona que facilita 
l’activitat (alegria,tristesa, 
ira, por, tendresa, vergonya, 
avorriment, il·lusió, etc.). 
Per a això no podrà dir 
paraules, només fer 
gestos o sons. 

La persona que no és espill 
es convertirà en l’actor o 
l’actriu, i anirà fent 
moviments per a expressar 
les emocions o sentiments 
que vaja dient la 
persona que facilita 
l’activitat (alegria,tristesa, 

       E       E



17

Edats 4 a 8 anys.

Definició Amb aquesta dinàmica crearem un espai de representació de les emocions a través del cos perquè els xiquets i
 xiquetes puguen  identificar la seua pròpia manera d’expressar i gestionar emocions.

Objectius • Identificar i expressar emocions a través del cos, prenent consciència que aquestes tenen lloc en el nostre estat i
 postura física.

 • Fomentar el treball col•laboratiu i l’aprenentatge de com millor expressar les emocions en diferents situacions.

Material • Cartolina o paper gran en el qual puga cabre un xiquet o xiqueta.
 • Pintures i/o llapis de colors.

Dempeus, movent-se per l’espai, la persona facilitadora va pro-
nunciant la frase “Simona diu que...”. Després d’aquest inici, 
incorpora diferents coses que pot dir Simona: 

Amb colors a un costat, es proposa que els i les participants 
vagen esmentant emocions que solen sentir. La persona que 
facilita l’activitat les anirà escrivint, i els i les participants hauran 
d’acolorir la zona del cos on normalment les senten, i amb el 
color que visualitzen cada emoció. 

Com més espai de la figura emplenen millor, nomenant diver-
ses emocions diferents, i deixant llibertat a l’expressió de cada 
xiquet i xiqueta.

Es pot finalizar fent una representació de rols en grups xicotets 
sobre situacions d’emoció i com les expressem.

Situacions que proposem:

• M’enfade perquè m’han perdut un joc.

• Sent frustració perquè no m’ixen els deures.

• Estic trist perquè els meus amics i amigues no m’escolten.

• Sent sorpresa perquè tindré un germà/germana.

• Estic alegre perquè he aconseguit muntar amb bicicleta sen-
se rodetes, etc.

Per a tancar, cada grup pot representar una d’aquestes esce-
nes en format teatre davant dels altres. Això ens pot servir per-
què es vegen escenificades les emocions i s’aprenga en grup, 
on els i les espectadores puguen contribuir amb idees sobre 
el que està passant i el que podria fer-se millor per a gestionar 
les emocions.

El grup haurà de fer ràpidament el que demana “Simona”. La 
persona que no ho faça suficientemente ràpid haurà d’asseu-
re’s (aquesta indicació és només per a augmentar la seua mo-
tivació de fer-ho).

Després, en una cartolina o paper gran, un xiquet o xiqueta vo-
luntària es tomba sobre el paper i el grup dibuixa la seua silueta 
amb els braços estesos.

     UN TEATRE 
EMOCIONANT

“els nostres peus se 
senten rabiosos, les 
nostres mans se senten 
nervioses, la nostra cara 
se sent sorpresa, el 
nostre estómac sent por, 
les nostres cames se 
senten felices, el nostre 
cap se sent decebut, el 
nostre cos sent vergonya, 
els nostres braços senten 
esperança, el nostre cor s
e sent en pau, i amb 
ganes de fer una 
abraçada, etc.” 

“els nostres peus se 
senten rabiosos, les 
nostres mans se senten 
nervioses, la nostra cara 
se sent sorpresa, el 
nostre estómac sent por, 
les nostres cames se 
senten felices, el nostre 

     U     U
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Comencem dempeus i en cercle, amb espai suficient per a 
moure els braços. Comença una persona expressant l’emoció 
de la ira, ràbia o frustració, amb moviment i sons, dirigint-se a la 
persona de la seua dreta. No es poden usar paraules ni tocar a 
la companya o company. Eixa pròxima persona observa l’acció 
de l’anterior, i es torna a la següent reaccionant segons com se 
senta. Cada vegada més ràpid i seguit, l’objectiu és expressar 
ràpidament l’emoció que se sent en reaccionar a les dels i les 
altres. Així es crea una cadena o telèfon d’emocions. 

Després d’algunes voltes, la persona que dinamitza dóna un 
senyal i cada participant busca un lloc on puga estar còmode/a 
en silenci. 

Repartim un foli i uns llapis per persona perquè escriguen qui-
nes coses farien per a calmar-se i sentir-se millor després de 
sentir eixes diferents emocions.

Després d’un temps de reflexió, ens juntem en cercle per a par-
lar sobre el perquè de les emocions, què ens diuen (ens avisen, 
ens donen informació), i com la forma en la qual reaccionem 
pot crear una cadena d’emocions i afectar les altres persones.

Explicarem que totes les emocions són adaptatives (no hi ha 
bones ni dolentes), l’important és com les expresse sense 
fer mal. Es demanarà al grup que identifique situacions en les 
quals han sentit emocions similars a les que han representat: 
com van gestionar la situació, i quines conseqüències va tin-
dre la seua manera d’expressar les emocions. En grup veurem 
quines altres maneres de reaccionar haurien sigut possibles. 
L’objectiu és donar exemples concrets sobre estratègies per a 
canalitzar les emocions de forma pacífica, que promoguen la 
convivència i el benestar emocional.

Per a finalitzar, es retallarà la forma d’un cor gran de la car-
tolina i es col·locarà en el centre del grup.

Proposem al grup emplenar totes dues cares d’aqueix cor. 

Podem fer una última ronda on cada participant identifique una 
situació quotidiana en la qual puga incorporar aquestes últi-
mes estratègies de cura i convivència.

Edats 9 a 13 anys.

Definició En aquesta activitat treballarem   l’expressió i la regulació emocional,  a més de promoure una reflexió sobre com
 les nostres accions i reaccions emocionals poden afectar el nostre benestar. 

Objectius • Identificar i expressar emocions amb moviment i en consideració dels i les altres.

 • Promoure la regulació emocional i la tolerància a la frustració.

 • Desenvolupar actituds i accions que promoguen la cura mútua i la convivència.

Material • Folis; Llapis, retoladors i bolígrafs; Tisores; Cartolina gran per a retallar una forma de cor.

    EL TELEFON
EMOCIONAT

En la primera cara 
comencem compartint i 
escrivint accions i 
reaccions emocionals 
que poden danyar i 
deixar marca en el cor 
d’uns altres i unes altres, 
o en el propi, quan 
aquestes són expressades 
de manera feridora. Quan 
decidisquen, es dóna la 
volta al cor i 
comparteixen accions 
de cura en expressar una 
emoció, per a no fer mal, 
o per a reconduir una 
situació després d’haver 
reaccionat de manera 
nociva.

altres. Així es crea una cadena o telèfon d’emocions.

fer mal. Es demanarà al grup que identifique situacions en les 

    E    E

,
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En cercle reflexionem sobre com actuem quan estem en un 
conflicte.

* Com solem actuar quan volem o necessitem alguna cosa, i 
això xoca amb el que volen o necessiten els altres?

Per a analitzar això, realitzarem la dinàmica de “El ruquet”. De-
manem que una persona voluntària es col·loque en el centre 
del cercle. Eixa persona haurà de representar a un ruquet adop-
tant la postura que considere que representa a aquest animal.

La resta tenen com a missió que el ruquet camine fins a l’altre 
extrem de l’espai. Hauran d’usar les tècniques que consideren i 
tindran un temps limitat, que acabarà quan la persona dinamit-
zadora l’indique. Abans de començar, s’emportarà a la persona 
voluntària a part, i se li indicarà que no pot parlar durant l’activi-
tat, que només ha de moure’s quan li ho demanen per fa-
vor i la tracten amb respecte, parant si es sent incòmode/a.

Durant la dinàmica es tindrà especial cura d’evitar dinàmiques 
que puguem considerar agressives. Quan el grup aconseguis-
ca que la persona arribe fins a l’altre extrem de l’habitació, o 
quan s’acabe el temps, analitzarem com ha transcorregut la 
dinàmica:

* Quines tècniques heu adoptat per a aconseguir que el ruquet 
es moga? 

* Quan es quedava immòbil i quan caminava?

* Com heu reaccionat cadascun i cadascuna?

* Com s’ha sentit la persona que representava al ruquet?

Reflexionarem sobre les conseqüències que tenen les nos-
tres accions en un conflicte. 

* Quan no tractem bé a altres persones per a aconseguir les 
nostres metes, com es poden sentir?

Després d’aquest debat, en el cas que no hagen aconseguit fer 
caminar al ruquet, tornaran a repetir la dinàmica. Quan ho ha-
gen fet, ens reunirem de nou en cercle. Cadascun/a haurà d’ei-
xir al centre i dir: “Davant els conflictes, tinc el poder de...” 
i assenyalar una estratègia de gestió positiva, com les que han 
analitzat junts i juntes durant la dinàmica (escoltar, respectar, 
no agredir, etc.). En pronunciar-ho, la resta del grup que crega 
que també té eixe poder s’acostarà a la persona que està en el 
centre del grup, mostrant el seu acord i suport. 

En acabar la ronda, el grup ajuntarà les mans en el centre del 
cercle, cridant a l’uníson els seus súper poders!

Edats 9 a 13 anys.

Definició Els i les participants aniran descobrint diferents estratègies que poden desenvolupar per a   gestionar de forma
 pacífica   els diferents conflictes que poden viure en el seu dia a dia.

Objectius • Identificar diferents estratègies per a afrontar un conflicte.

 • Reflexionar sobre les repercussions que tenen els nostres actes en els i les altres.

 • Promoure el compromís a posar en pràctica estratègies de resolució pacífica de conflictes.

Material • Espai ampli i roba còmoda.

ELS SÚPER
PODERS

Sentir frustració o enuig 
és natural: l’important és 
expressar-ho sense 
danyar a altres persones 
ni a nosaltres mateixes. 
Recordeu algun conflicte 
en el qual hàgeu actuat 
com en aquesta dinàmica? 
Identifiqueu altres formes 
en les quals podríeu 
haver-ho fet? 

Sentir frustració o enuig 
és natural: 
expressar-ho sense 
danyar a altres persones 
ni a nosaltres mateixes.
Recordeu algun conflicte 
en el qual hàgeu actuat 

només ha de moure’s quan li ho demanen per fa
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Cada participant haurà de caminar per l’espai lliurement. Men-
tre ho fan, la persona que dinamitza assenyala que pensen en 
algun conflicte que recorden haja ocorregut en el seu entorn. 
Ha de ser un conflicte en el qual estiguen implicades almenys 
dues parts, i en el qual creguen que hi haja coses que van po-
der manejar-se d’una altra manera4. 

Quan totes i tots hagen identificat el conflicte, alçaran la mà les 
persones que vulguen treballar la seua proposta. L’explicaran 
a la resta del grup i es debatran les diferents opcions. Després 
d’això, es votarà la situació que es treballarà, per al que les per-
sones que les han comptades es posaran d’esquena, i cada 
participant es col·locarà darrere de la persona la història de la 
qual li interesse treballar. La proposta que tinga més suport serà 
la triada. 

Per a treballar-la, representarem l’escena. La persona que va 
triar l’activitat haurà de triar el nombre de persones que neces-
sita per a representar-la, la dissenyarà i la dirigirà.

En acabar la representació, s’obrirà un debat en gran grup, so-
bre les següents qüestions:

* Quin és el conflicte?

* Quines són les parts implicades?

* Què creieu que mou a cada part a actuar de la forma que ho 
fa?

Per a analitzar aquesta última pregunta, ens quedarem en es-
cena únicament amb les dues (o més) parts implicades. Co-
mençarem per una d’elles:

Edats 14 a 18 anys.

Definició A través d’aquesta dinàmica el grup representarà un conflicte perquè els i les participants adquirisquen eines per a    
 identificar i gestionar el divers ventall d’emocions, desitjos i raons  que hi ha darrere del comportament de les  
 diferents parts implicades en aquests.

Objectius • Reflexionar en grup sobre la diversitat d’emocions, desitjos i causes que estan implicades en cadascuna de les parts  
 d’un conflicte.

 • Fomentar que adquirisquen eines per a identificar les seues pròpies emocions i desitjos, així com els de les altres  
 parts en conflicte, per a contribuir a la gestió pacífica d’aquests.

Material • Espai ampli i roba còmoda.

   

3 Aquesta dinàmica està inspirada en el treball d’Augusto Boal. Boal, Augusto (2004). “El arcoiris del deseo”. Alba Editorial.
4 Segons les característiques del grup i el que es considere pertinent treballar, es podrà adaptar el lloc en el qual haja ocorregut aqueix conflicte: en la seua comu-
nitat educativa, en el mateix entorn del grup, en els seus barris, o en contextos més nacionals o globals. També podrà donar-se per endavant un conflicte dissenyat 
per la persona que facilita l’activitat, que integre els elements que aquesta vulga treballar. En el cas que es considere oportú treballar un conflicte real entre mem-
bres del grup, es recomana tindre en compte la sensibilitat del grup i els i les protagonistes d’aquest.

entre tot el grup intentarem 
analitzar què sent o desitja 
el personatge durant
l’escena. Podran eixir 
diverses coses: per davant 
el conflicte, frustració per no 
aconseguir el que vol, desig 
de quedar per damunt de 
l’altra persona, etc. També 
eixiran diverses causes: 
per què es comporta així 
durant el conflicte? 

entre tot el grup intentarem 
analitzar 
el personatge durant
l’escena. Podran eixir 
diverses coses: per davant 
el conflicte, frustració per no 
aconseguir el que vol, desig 
de quedar per damunt de 

      L’ARC DE
SAN MARTÍ DE  
LES EMOCIONS3
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Cada vegada que el grup consensue alguna resposta, un/a 
participant eixirà a escena i adoptarà una postura que simbo-
litze aquesta resposta, col•locant-se prop del personatge (ex: 
algú ix a adoptar una postura que simbolitze la ira, una altra la 
frustració, etc.).

D’aquesta manera, en acabar l’exercici tindrem en escena a 
cada personatge, acompanyat per tots els desitjos, sentiments 
i raons que li porten a actuar de la forma que ho fa.

Reflexionarem amb el grup sobre el fet que, davant els conflic-
tes, les persones tenim una sèrie de sentiments oposats, desit-
jos i raons que ens porten a actuar com a tal.

Analitzarem els que han eixit sobre la base dels personatges: 

* Què provoca el xoc de tots aquests sentiments en el conflicte? 

* Entenem ara millor el comportament de cada part?

* Amb aquesta anàlisi, què podríem fer amb tots aquests senti-
ments per a resoldre el conflicte? 

* A través de les raons i desitjos de cada personatge, es podria 
arribar a un acord o resolució pacífica del conflicte?

El grup proposarà estratègies per a resoldre de forma pa-
cífica el conflicte, articulant les diferents emocions i causes, 
amb les idees de les quals es tornarà a representar l’escena. 
Després del moment d’aplaudiments, ens col·locarem en cer-
cle per a reflexionar sobre allò aprés. Com hem vist, en cada 
conflicte existeixen una infinitat de sentiments, desitjos, raons 
que ens mouen a nosaltres i a l’altra part a actuar de la forma 
en què ho fem. Ser capaços de identificar les raons que ens 
mouen a actuar d’una forma o una altra en cada conflicte, les 
emocions que ens desperten, així com les que estan operant 
en l’altra part ens dóna una eina molt útil per a entendre millor 
aquestes situacions i aconseguir resoldre-les de forma pacífica.

* Identifica alguna situació en la qual s’hagen sentit de manera 
semblant als personatges?

* Podrien utilitzar aquesta tècnica per a desgranar futurs con-
flictos en els quals es troben, i així entendre’ls i gestionar-los 
millor?

“RECORDE QUAN
FÉIEM XICOTETS GRUPS
REPRESENTANT ESCENES
DE CONFLICTE I AMB LES
EMOCIONS. AIXO ENS VA
AJUDAR A TREBALLAR

EN GRUP”.
Alumnat de 

l’IES S.Isidro, Madrid 

,
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En començar l’activitat, es pegarà un adhesiu en el front de 
cada participant del grup, sense que puga veure-la, en la qual  
en la qual haurem escrit prèviament un rol o estereotip de 
personalitat.

en un temps limitat, i que hauran d’interactuar i tractar als i 
les altres segons les seues pròpies etiquetes, no podent 
revelar en cap moment què posa en elles. 

En un espai delimitat tindran 15 minuts per a preparar una es-
cena de teatre en la qual amb estàtues immòbils representen 
un problema que els agradaria canviar en el seu entorn o socie-
tat. Se’ls dirà que quan presenten l’explicació de l’escena tin-
dran un màxim de tres minuts, i cada participant haurà d’haver 
participat i tindre un paper.

Quan haja passat el temps donat per a la preparació, se’ls de-
manarà que presenten el que tenen, encara que no estiga 
acabat. Es poden fer algunes preguntes sobre la proposta de 
teatre per a promoure la participació i interacció de tots i totes, 
tenint sempre present l’etiqueta que cadascun i una té.  

A continuació s’asseuran en cercle per al moment de reflexió. 
En aquest moment se’ls demanarà que enlairen la seua etique-
ta. Les pròximes preguntes poden facilitar la reflexió sobre 
els estereotips i prejudicis que sovint ens col·loquem:

* Endivinareu l’etiqueta que teníeu?

* Com us heu sentit tractats o tractades per les altres persones?

* Usem aquestes etiquetes en la vida?

Podem triar les característiques segons els aspectes o estereo-
tips que vegem més interessants i convenients per a treballar 
amb el grup. 

Quan cada persona tinga la seua etiqueta, els comunicarem 
que tenen una tasca molt important que tindran que finalitzar 

Edats 14 a 18 anys.

Definició Aquesta dinàmica pretén promoure la reflexió sobre els  estereotips que influeixen en la nostra manera de veure
 i tractar als i les altres,  i veure com podem enlairar aquestes etiquetes per a conèixer-nos i conviure, valorant la 
 diversitat com a font de riquesa.

Objectius • Reflexionar de manera crítica sobre els estereotips que sovint col•loquem a les persones amb les quals interactuem,  
 i com aquests influeixen en com les tractem.

 • Conèixer com aquests estereotips poden arribar a dificultar el conèixer-nos com som i desenvolupar la nostra 
 identitat personal amb llibertat.

 • Promoure l’autoconeixement i l’acostament respectuós cap a les altres persones, per a afavorir una convivència en
 la qual totes les persones tinguen la possibilitat de construir la seua història personal lliure d’estigmes i prejudicis.

Material • Adhesius sobre les quals es puga escriure, que es peguen fàcilment sobre el front.
 •Retoladors.
 • Mesa i cadires.

DESPEGANT 
  ETIQUETES

Exemples d’estereotips: 
Simpàtic/a, pasota,
bromista, cap, líder,
mandrós/a, tímid/a,
generós/a, poregós/a,
trist, pesat/a,
iracund/a, antipàtic/a,
despistat/a, egoista,
autoritari/a, seriós/a,
friki, orgullós/a,
crític/a, optimista,
valent, etc.
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* Algú es va comportar com la seva etiqueta deia?

* Quines etiquetes utilitzem per a altres persones?

* Quines etiquetes em fique a mi mateix/mateixa?

* Com condicionen aquestes etiquetes?

* Com m’influeix el comportament que tenen uns altres/unes 
altres amb mi?

* Com pot afectar altres persones la meva manera de veure-les 
i actuar amb elles?

* Com creieu que es formen aquestes etiquetes?

* Com seria la nostra convivència si ens donem l’oportunitat de 
conèixer-nos i tractar-nos més enllà d’elles?

Reflexionarem amb el grup sobre els estereotips i prejudi-
cis. Les etiquetes són una manera de simplificar i encasellar als 
i les altres, són idees que ens formem de les persones en poc 
temps i sobre la base de poca informació, que no representen 
la personalitat integral de les persones. Amb això reduïm la nos-
tra mirada i no aconseguim conèixer qui hi ha darrere d’aquests 
adhesius, que sempre és molt més. Tots i totes podem ser di-
verses coses al llarg de la vida: reduir-nos i ser tractats/des sols 
per algunes d’elles, moltes ocasions falses, limita la nostra capa-
citat de desenvolupament, i provoca que ens perdem molt de 
les persones amb les quals ens relacionem.

En ser tractats/des per aquestes etiquetes, sovint es conver-
teixen en profecies autocomplides, què significa això? que 
una vegada pegades tenen el poder de influir la manera en la 
qual actuem i ens veiem a nosaltres mateixes/os, ja que si els i 
les altres ens tracten d’una forma en particular, solem acabar 
encaixant en eixes etiquetes.

És com si en una obra de teatre ens donaren un paper fictici, el 
públic ens tractara sempre com a tal, i al final ens convertim en 
eixe personatge o màscara en la nostra vida real.

* Què penseu de tot això? Quins prejudicis podem identificar 
en el nostre entorn local i global?

Per a finalizar es poden fer diverses dinàmiques per a co-
nèixer-nos millor enlairant eixes etiquetes, i compartint des de 
l’escolta, empatia i respecte:

1 Repartirem un full xicotet per persona, i se’ls demanarà que 
pinten una ceba-cor, amb diverses capes, escrivint en el cen-
tre d’aquest una pluja de qualitats que representen la seua 
identitat i com volen mostrar-se més cap als i les altres. Això es 
pot compartir al final si així es vol, perquè cadascun i cadascuna 
tinga un moment de comunicar qui és darrere de les etiquetes.

2 Es pot fer l’activitat del fil roig proposada en la pàgina 43 
per a finalizar amb una representació simbòlica del que cadas-
cun i cadascuna aporta amb les seues qualitats, i la unió que es 
crea quan compartim des del nostre “jo” autèntic i lliure.

“EM VAN ENCANTAR LES
SESSIONS DE TEATRE JA QUE
SE’NS VA DONAR EINES PER A

TREBALLAR ELS NOSTRES
SENTIMENTS I EMOCIONS, A MÉS 
D’EXPOSAR-NOS DE CARA ALS
ALTRES COMPANYS PER A

LLEVAR-NOS EIXA TIMIDESA. EM VAN 
SEMBLAR MOLT DINAMIQUES I QUE 
SEMPRE EIXIES MILLOR DE COM

ENTRAVES EN CLASSE”.
Alumna IES Virgen de la Paloma, 

Alcobendas, Madrid 

,
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Tercer acte
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5 R. Jares Xesús (2001). “Educación i Conflicto. Guia 
d’educación para la convivencia”. Editorial Popular. Pàg. 9.

6 Augusto Boal, Missatge Internacional del Dia Mundial 
del Teatre, 27 de març de 2009.

“Ens situem on ens situem (...)  el conflicte forma part 
de la vida  i afecta a tots els àmbits de la nostra existència. 
Per això no podem pretendre que l’educació transcórrega 

sense conflictes, ni tampoc pensar que els mateixos resultaran 
necessàriament negatius. Bo serà comprendre les diferents 

possibilitats educatives que se’ns presenten.”5

Un dels motors perquè l’acció dramàtica funcione,
és a dir allò que ocorre en l’escena, és precisament el 

conflicte i la gestió d’aquest. Per això resulta tan 
enriquidor el teatre com eina pedagògica, perquè 

dins del conflicte es plantegen formes creatives de 
prendre decisions per a gestionar-lo. Assagem i 

actuem llavors diferents maneres de gestionar 
els conflictes, prenguem decisions per a 

generar una cultura de pau i una 
convivència transformadora.

Ciutadà no és aquell que viu en 
societat, és aquell que la transforma.6
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Edats 4 a 8 anys.

Definició El grup es mourà pel lloc  explorant i reconeixent-lo.  Cada persona tindrà l’oportunitat de participar des de la 
 creativitat i la imaginació.

Objectius • Potenciar la imaginació i explorar l’entorn des de la creativitat.

 • Fomentar la presa de decisions conjunta, promovent l’escolta i l’esperit col·laboratiu en el grup.

Material • Espai ampli i roba còmoda.

ELS VIATGES 
PEL MÓN

El grup es convertirà en exploradores i 
exploradors que viatjaran per diferents  

llocs. El primer ambient que es proposa per a 
explorar és la   SELVA.  La persona que dinamitza 

pot anar guiant i narrant l’exploració:
quins arbres ens trobem? quins animals? 
(els i les participants poden anar dient els 

elements que es troben).

S’aparten branques del camí, se sortegen pedres, 
es travessen rius nadant, etc. Es poden aprofitar els 

elements de l’espai per a incorporar-los a la 
fantasia. Per exemple, una cadira pot representar 

un felí, o la persona que dinamitza pot 
representar diferents animals.

El grup ha de romandre unit  
i buscar entre totes i tots un lloc 

de refugi, tots els companys i
companyes estan fora de perill?

 Es torna a caminar de manera 
tranquil·la per la selva.

De sobte plou, i podem 
preguntar: on ens 

resguardem? Entre tot 
el grup es busca un 

resguard comú.
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Es continua buscant un oasi, de manera conjunta, i quan es troba preguntem: què fem?, com reaccionem?, què té l’oasi, on es troba 
físicament?,  com ho compartim amb la resta del grup? Tot el grup es reuneix en l’oasi i gaudeixen d’ell. S’anima al grup a continuar 
imaginant tots els elements de l’oasi.

Per a finalitzar, es reuneix el grup en cercle i parlen de com es 
van sentir en la dinàmica:

* Com estan, com se senten?

* Amb el coet, els va anar fàcil mantindre’s en grup? Va ha-
ver-hi algú que es va soltar?

* Van poder fer alguna cosa per a impedir-ho? Li van tornar a 
integrar?

* En el desert i en la selva, els va anar fàcil protegir-se del torb, 
dels felins, de la pluja? Com es van organitzar?

La persona que dinamitza pot recordar les estratègies que pro-
mouen la convivència de grup i la gestió de conflictes, com per 
exemple, prendre decisions de manera conjunta, escoltar 
de manera activa a totes i tots, i col·laborar perquè aconse-
guim els nostres objectius i somnis.

El segon ambient serà el  DESERT.  Es va 
caminant sobre l’arena, com és el caminar? 

Fa molta calor, com sentim la calor en 
el nostre cos? De sobte hi ha un colp d’aire, el 

vent ens porta. Ens protegim unes persones 
a unes altres perquè no ens arrossegue 

el vent. La persona que dinamitza pot 
representar l’aire i pot tirar d’algunes de les 

persones que estan en el grup simulant 
que és el vent, com ens protegim?

Finalment, el grup es prepara per a viatjar a la  
LLUNA. Tot el grup està en un coet, formant dues 
files paral·leles. Les persones de cada fila estaran 
enganxades com un trenet i les persones que 
encapçalen cada fila s’agarren de les mans. Una 
vegada preparat el coet, està llest per a enlairar. 
S’inicia el compte arrere: 10, 9, 8,... Anem. 

Estem sempre atentes i atents al fet que tot el 
grup es trobe bé. El vent dóna un respir i es 

continua caminant per l’arena. Fa molta calor, 
així que busquem un lloc amb aigua i ombra,

trobem algun oasi? Si algú contesta 
afirmativament, podem dir que és un 
miratge, com expressem amb la cara 

i el cos aquesta desil·lusió?
 

El coet agafa velocitat i vola per l’espai. L’objectiu és no per-
dre cap component del coet, totes les persones han d’es-
tar ben unides. El coet va agafant velocitat. A poc a poc es va 
veient la lluna i van arribant a la seua destinació, van baixant la 
velocitat i aterren. Desmunten el coet i és moment de caminar 
per la lluna amb moviments amplis i lents, el més amplis i més 
lents possibles. 

Al senyal d’una palmada, s’intenten cobrir tots els buits entre 
les persones del grup. En cas que hi haja un, la persona que 
dinamitza assenyalarà que hi ha un abisme! Continuen cami-
nant per la lluna amb moviments amplis i lents. 

Es torna a repetir diverses vegades la palmada, i el grup s’as-
segura que no hi haja abismes. A l’hora de tornar a la Terra el 
grup forma de nou el coet, i comptant cap endarrere enlairen. 
Tornen a agafar velocitat i es cuiden de no xocar entre si.

De sobte, el coet té una avaria i comença a moure’s brusca-
ment. El moviment serà  sacsejant-se i saltant amb les dues 
cames. Faran un aterratge forçós en la mar. Al compte de tres 
es deixen caure a terra sense fer-se mal. Estan fora de perill, i re-
posen en la mar flotant. Respiren tres vegades profundament. 
Fi de l’aventura.



28

Edats 4 a 8 anys.

Definició En diversos grups representaran autobusos que es mouen per una ciutat imaginària. L’objectiu dels autobusos és
 arribar al final del trajecte sense haver xocat amb un altre autobús, així promovent el   treball en equip, la 
 comunicació i la presa de decisions conjunta.

Objectius • Fomentar el treball col•laboratiu en equip.

 • Potenciar la presa de decisions conjunta en grup.

Material • Espai ampli i roba còmoda.
 • Tela per tapar els ulls.

El grup es dividirà en subgrups de cinc participants aproxima-
dament. Dins de cada grup xicotet, les persones que participen 
s’organitzaran en filera una darrere d’una altra, col·locant les 
mans sobre els muscles del company o companya. Dins de 
cada grup s’embenen els ulls a dues persones. 

Per a les edats de 7 i 8 anys, una de les persones que té embe-
nats els ulls pot ser la primer de la filera, sent molt important que 
el grup li comunique per on anar. Cada grup representarà un 
autobús que va circulant per la ciutat, i el seu objectiu serà no 
xocar amb els altres autobusos que també circulen.

La persona que dinamitza donarà les instruccions sobre els 
moviments que han de fer els autobusos, entre els quals es pot 
incloure o estendre el següent:

A continuació, el grup sencer se senta formant un gran cercle, 
i a persona que dinamitza planteja les següents preguntes:

* Us ha resultat difícil o fàcil, en quins moments?

* Com us sentieu les persones amb els ulls embenats?

* Com us heu sentit la resta?

* Se us accelerava el cor, teníeu més fred, més calor, respiràveu 
més fort o més lent...?

* Què ha sigut més divertit?

* Hi ha alguna cosa que no us haja agradat?

Es pot finalitzar parlant sobre com els nostres moviments, 
accions i decisions afecten el grup i poden transformar 
realitats.

També és important identificar possibles conflictes que hagen 
ocorregut, i com els podem solucionar de manera pacífica.

Per exemple, les persones que no veien han pogut alentir el 
ritme del grup:

* Què va generar això en la resta del grup?

* Quines coses penseu que podrien haver funcionat millor dins 
del grup-autobús?

* Es va generar algun conflicte?

* Es va poder resoldre?

EL AUTOBÚS

“Circulem per la ciutat, 
girem a la dreta, girem a 
l’esquerra. Semàfor en roig, 
tots els autobusos es paren. 
Semàfor en verd, els 
autobusos acceleren. Anem 
per una gran avinguda i 
augmenta la velocitat. Zona 
de sots, tot el grup bota i fa 
salts xicotets. Zona de túnel, 
tots i totes s’acatxen. Tornem 
a passar per una gran 
avinguda i augmenta la 
velocitat. Tots els autobusos 
arriben a la seua destinació.”
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Edats 9 a 13 anys.

Definició A través d’una dinàmica de moviment, cada participant buscarà la seua pròpia comoditat en l’espai, afectant 
 inevitablement la comoditat dels i les altres. Llavors s’obrirà un debat en el qual cada participant podrà identificar  
qué  quin rol i/o actitud adopta enfront dels conflictes,  i com aquests poden gestionar-se de manera pacífica per 
 a promoure la convivència.

Objectius • Identificar els rols i actituds que cada participant adopta davant els conflictes.

 • Fomentar la comunicació i l’escolta activa en el grup.

 • Prendre consciència sobre com les decisions, rols i actituds individuals poden influir en la convivència del grup.

Material • Espai ampli i roba còmoda.

* Què ha passat durant la dinàmica? Hem aconseguit estar cò-
modes i còmodes?

* Com han afectat les decisions dels i les altres al nostre be-
nestar?

* Quina actitud i/o rol hem adoptat en la dinàmica i com ha 
afectat aquest a la resta de participants?

Es deixarà un temps perquè cada participant expresse els seus 
reflexions en el grup. En buscar la seua pròpia comoditat amb 
la postura que adquireix, cada persona afecta la comoditat i les 
decisions de la resta del grup. 

Davant això, normalment certs participants adopten rols més 
passius, adaptant-se a la iniciativa i al benestar de la res-
ta de participants, mentre que altres/as prioritzen més el 
seu benestar individual.

* Quin tipus de rols hem vist que desenvolupem cadascun i 
cadascuna? 

* Podem identificar conflictes en els quals hem actuat de la ma-
teixa manera que ho hem fet durant la dinàmica?

* Quines conseqüències ha tingut?

* Què podríem fer en els conflictes que tenim en el nostre dia 
a dia per a no renunciar al nostre benestar, però cuidar també 
el benestar de la resta de companys i companyes en el grup?

ROL EN 
CONFLICTE

Es disposa al grup en dues files, una enfront de l’altra. La per-
sona que facilita demanarà que tanquen els ulls i posen els 
braços estesos cap avant. A cada palmada que de la persona 
que facilita hauran d’avançar un pas cap avant. 

Quan es troben amb els braços d’una altra persona, hauran 
de quedar-se enganxats/des amb el company o compan-
ya que hagen trobat. Una vegada que el grup quede fet un 
embolic enllaçat entre si, la persona que dinamitza deixarà de 
donar palmades.

A partir d’aqueix moment, se’ls demana que òbriguen els ulls i 
observen com ha quedat el grup: de quins companys o com-
panyes estan enllaçats/des, quina postura tenen, si se senten 
còmodes. A partir d’ací, la persona que dinamitza els indicarà 
que l’objectiu de cada participant serà buscar la seua 
màxima comoditat: adoptar la postura i posició en la qual es-
tiguen el més còmodes i còmodes possible, sense soltar-se ni 
parlar entre si. Per a això, podran fer únicament 2 moviments, 
després de cadascuna de les seues palmades.

Se’ls donarà un temps perquè pensen quin primer moviment 
els agradaria fer, i en donar la primera palmada cada participant 
del grup podrà fer-lo, tots i totes alhora. En acabar, se’ls dema-
narà que pensen en quin ha passat: el moviment que han fet ha 
tingut el resultat esperat? Com ha afectat el moviment dels i les 
altres al qual volien fer? Se’ls tornarà a donar temps per a pen-
sar quin altre moviment els agradaria fer per a buscar la seua 
comoditat, i es donarà la segona palmada. En acabar, reunirem 
el grup en cercle i obrirem un debat.

seu benestar individual.
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Edats 9 a 13 anys.

Definició Dividits en dos equips i sense poder veure’s, el grup tindrà el repte de   recrear estàtues idèntiques sobre 
 possibles  conflictes  que tinguen i la convivència pacífica que volen aconseguir.

Objectius • Promoure l’escolta activa, la participació i el lideratge col·lectiu per a aconseguir objectius en equip.

 • Fomentar l’aprenentatge d’estratègies que faciliten la resolució de conflictes a través de la inclusió i el respecte.

 • Reflexionar sobre els nostres rols en el grup i recrear la convivència que volem.

Material • Un llençol, tela o paravent gran.
 • Espai ampli i roba còmoda.

Per a començar, es divideix al grup en dos sub-equips amb 
aproximadament el mateix nombre de persones en cadascun. 
Se separen llavors els dos equips per una tela o llençol gran 
elevat, perquè no puguen veure’s entre si. Aquesta tela es pot 
lligar a dos extrems d’una porta o mantindre’s entre dues perso-
nes que no siguen part del grup natural. 

És  important que els dos equips no es vegen, i que puguen 
comunicar-se fàcilment a través de la tela per a aconseguir re-
crear exactament la mateixa estàtua o imatge immòbil.

Una vegada separats per la tela, el grup sencer tindrà 7 minuts 
per a organitzar-se. En primer lloc, hauran de representar en 
format estàtua, imatge o escena de teatre un conflicte i/o 
desunió en la convivència del grup, el més realista possible. 
Si es considera adequat, pot suggerir-se que representen un 
conflicte que hagen tingut en el grup. Els dos subgrups tenen 
com a missió dissenyar i recrear exactament la mateixa escena, 
han d’estar tots i totes dins d’ella, i han d’estar connectats per 
alguna part del cos, ningú pot estar desconnectat/a.

Quan haja transcorregut el temps, encara que no hagen po-
gut acabar, es baixarà el teló o llençol i es veuran totes dues 
escenes. Des d’ací els dos sub-equips valoraran les similituds i 
diferències de les escenes.

* Hauran aconseguit representar exactament la mateixa esce-
na de convivència en conflicte?

* Quines idees representa aquesta escena?

La persona que dinamitza pot fer algunes preguntes o 
reflexions més:

* Com us heu sentit?

* Com vau participar cada persona, quin rol vau prendre?

* Us agradaria haver pres un altre rol o rols?

* És una situació de convivència que es pot reconèixer com a 
real en el grup, en el centre, o en el nostre entorn?

* Com va ser la comunicació entre tots dos grups?

* Hi ha coses que podríen millorar-se?

* Quins i de quina manera?

RECREANT 
 LA NOSTRA 

 CONVIVENCIA

Promovem que tots i totes 
puguen participar 
i expressar-se amb 
confiznça durant aquest 
espai de reflexió, recordant 
els acords establits en 
l’Acord Teatral de 
Convivència (p. ex. 
escolta, inclusió, respecte, 
etc.).

,
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A continuació se’ls plantejarà tornar a realitzar la dinàmica amb 
una escena que represente l’alternativa o la gestió del conflicte 
anterior. Aquesta escena haurà de representar la convivència 
pacífica i positiva que volem i somiem per al nostre grup.

Aquesta convivència pot ser definida prèviament per l’ambient, 
les qualitats que tenen com a grup i per la manera en la qual es 
relacionen entre si. Per a això es tornarà a pujar el teló o llençol 
i els dos equips se situaran a banda i banda d’ella, distribuïts de 
la mateixa forma que abans. Tindran 5 minuts aquesta vegada 
per a organitzar-se. Una vegada transcorregut el temps es retira 
el llençol i tots dos grups observen les escenes, valorant si són 
exactament iguals o si pel contrari representen idees diferents.

Per a acabar, el grup es reuneix en cercle i la persona que di-
namitza suggereix algunes preguntes o reflexions finals, com-
parant aquesta segona representació de convivència amb la 
primera:

* Com us heu sentit aquesta vegada?

* Heu participat amb un altre rol diferent a l’anterior?

* Com va ser la comunicació entre tots dos grups? Es van can-
viar les estratègies?

* Es van respectar els acords inicials?

* Què us sembla la vostra convivència en classe i en el centre, 
té relació amb les escenes que heu representat?  

* Quines propostes podeu fer per a millorar-la?

* Quines estratègies us ha aportat aquesta activitat per a 
resoldre conflictes dins del grup?

Com a reflexió final sobre la convivència es pot parlar sobre 
qualitats individuals i grupals que promouen una cultura de 
pau, com l’empatia, la companyonia, la generositat, l’es-
colta activa, la inclusió, el respecte, etc. 

Aquesta dinàmica és un espai idoni per a acabar reflexionant 
sobre l’Acord Teatral de Convivència que suggerim en aques-
ta proposta (vegeu pàg. 5), i usar els Annexos per a afegir més 
acords i aprenentatges. Heu participat amb un altre rol diferent a l’anterior?
ta proposta (vegeu pàg. 5), i usar els Annexos per a afegir més 
acords i aprenentatges.

“RECORDE 
QUAN EN GRUPS
REPRESENTAVEM

ESCENES DE CONFLICTE, 
AIXO ENS VA AJUDAR  

A TREBALLAR EN GRUP”.
Alumnat de  

l’IES Giner de los Ríos 

,

,
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A continuació va preguntant com senten els seus muscles, 
cames, mans, etc., fent un repàs de tot el cos. Sense compar-
tir-ho, cada persona pren consciència del seu cos. Durant tot 
l’exercici la respiració serà una bona guia. Cada vegada que 
la persona que dinamitza done una palmada, totes les perso-
nes es quedaran quietes com a estàtues ocupant el màxim 
espai possible amb el seu cos, intentant no deixar espais 
lliures en el lloc de joc. 

En cas que quede algun buit sense cobrir, la persona que di-
namitza exclamarà forat negre! Simbòlicament, tots i totes 
serien absorbides pel forat negre. Quan reprenguen el movi-
ment, l’objectiu del grup serà cobrir en moviment, sense pa-
rar-se, tots els espais i buits que es vagen quedant. Aquesta és 
una labor col•lectiva d’escolta i corresponsabilitat per a acon-
seguir evitar que es forme un altre forat negre. 

Es torna a donar una palmada, i es comprova si hi ha algun 
buit. Cada persona pren consciència de la seua respiració i 
les seues emocions:

* Què sentiu? Tensió, nervis, diversió, etc.?

Edats 14 a 18 anys

Definició El grup es mourà pel lloc explorant i reconeixent-lo, tenint com a objectiu comú l’evitar deixar buits en l’espai de joc.  
 Cada participant  s’anirà movent i sentint el seu cos   a través de l’activitat, tenint en consideració als i les altres i  
 havent de corresponsabilitzar-se per a evitar deixar espais lliures.

Objectius • Posar-se en moviment i activar-se corporalment.

 • Fomentar la participació i l’escolta activa.

 • Promoure la corresponsabilitat de totes la persones del grup per a aconseguir un objectiu comú des del respecte i  
 la cura mútua.

Material • Espai ampli i roba còmoda.

 FORAT NEGRE

El grup es mou per la sala ocupant tot l’espai. 
Es camina amb les mans fora de les butxaques, 
procurant mantindre silenci. Cada persona 
connecta amb la seua manera de caminar i les 
emocions que està sentint. La persona que 
dinamitza suggereix als i les participants que 
fagen tres respiracions profundes mentre 
caminen.
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“EM VA AGRADAR MOLT 
L’ACTIVITAT DE MOURE’S  
PER LA SALA OCUPANT 
L’ESPAI I INTENTANT 

NO DEIXAR BUITS LLIURES 
I AL FINAL EXPRESSA  

UNA EMOCIÓ”.
Alumnat de l’IES Giner  

de los Ríos, 
Alcobendas, Madrid

està treballant en equip per a l’objectiu comú: cobrir tots els 
espais en el grup.

Per a acabar es forma un cercle i tot el grup realitza tres respi-
racions profundes guiades. Cada participant comparteix l’emo-
ció que sent en acabar la dinàmica. Una vegada que totes les 
persones hagen expressat la seua emoció, s’obri un xicotet 
diàleg sobre com s’han sentit durant la dinàmica.  

Per a facilitar la reflexió es realitzen algunes preguntes:

* Què és el que va resultar més fàcil? Què va ser el més difícil?

* Vam poder sentir com estava el grup, detectar els buits que 
anaven quedant?

* Us vau sentir corresponsables i sentíeu que hi havia un objec-
tiu comú per aconseguir?

* Estábais amb atenció a cobrir els buits generats, resul-
tava fàcil o difícil? Creieu que finalment es va aconseguir 
l’objectiu?

* Com se sentia cadascun i cadascuna quan caminàven lent, 
resultava més fàcil? Com se sentien quan caminaven més 
ràpid? 

* Us vau sentir cuidats/as? Estaveu més receptius/ves a cui-
dar del grup?

Per a tancar la dinàmica, fem tres respiracions profundes i re-
laxem el cos.

Tot és benvingut, no hi ha bones o males emocions, és impor-
tant prendre consciència de com ens sentim, i escoltar la 
informació que el nostre cos ens dóna sobre com ens sentim 
en aquest precís moment.

A continuació van caminant més a poc a poc, intentant en tot 
moment mantindre el silenci. La persona que dinamitza indi-
carà que el moviment és pesat, com si portàrem una càrrega: 
ens pesen les cames, els braços, els muscles, etc. Es torna a 
donar una palmada, i es comprova si hi ha algun forat negre. 
Mentrestant cada participant sent el seu cos, i observa aquelles 
parts que estan més en tensió, aquelles altres que estan més 
relaxades. Es continua caminant cada vegada més lent, el més 
lent que es puga. Es torna a donar una altra palmada.

Es reprén el moviment i es va augmentant el ritme i la 
velocitat. Mentre el grup està en moviment, cada participant 
es fa corresponsable de cobrir els buits que es generen, ob-
servant als i les altres. La persona que dinamitza indica al grup 
que continuen guanyant velocitat, fins que  torne a donar una 
palmada, i es comprova si hi ha algun forat negre. Es reprén el 
moviment aconseguint la major velocitat possible, quasi co-
rrent. És important no xocar-se ni fer-se mal, que entre totes 
les persones es cuiden.

Com a última fase, es dóna de nou una palmada. La persona 
que dinamitza suggereix que siguen conscients de com 
senten el cor, i el cos en general. Una vegada que es reprén 
el moviment es va alentint el ritme, però el grup continua atent 
a aconseguir el seu objectiu i cobrir espais cada vegada que 
sona una palmada. La persona que dinamitza continuarà ex-
clamant forat negre! cada vegada que considere que no es 
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Per a iniciar proposem fer una breu dinàmica prèvia on el grup 
es connecte amb algunes emocions bàsiques que poden 
moure’s dins d’un conflicte i que funcionen com a polaritats. 
Concretament plantejarem la ràbia i la por. 

El grup caminarà per la sala i al senyal d’una palmada es que-
darà quiet. Cada persona haurà de fer una estàtua que repre-
sente la por primera. Quan s’indique, desfan les estàtues i con-
tinuen caminant. 

Amb una nova palmada es farà una estàtua que represente el 
pànic, un estat emocional més intens que la por. A la indica-
ció es desfà l’estàtua i es continua caminant. Amb la següent 
palmada es farà una escultura representant la ràbia i amb l’úl-
tima, una estàtua de la ira, un estat emocional més intens que 
la ràbia.

A continuació, el grup es dividirà en xicotets grups de cinc 
persones i se’ls plantejarà que representen una escena de 
conflicte en la seua convivència. Pot ser un conflicte pròxim, 
dins del grup, en el propi centre, o en el seu entorn. En el cas de 
ser un conflicte real es tindrà especial sensibilitat amb el grup, 
tenint en compte les seues històries i el benestar emocional de 
cada persona. 

Dins de cada grup es reparteixen els següents rols: un mínim 
de tres persones representaran la ràbia, i tan sols una o dues 
representaran la por.

Amb aquests rols generaran dues escenes: una del conflicte 
on les polaritats seran el poder i la submissió, recolzades en les 
emocions d’ira i por respectivament; i una anterior a aquesta, 
on s’explique una causa o motiu del conflicte.

Es donaran 10 minuts a cada grup per a preparar les dues imat-
ges on representen un conflicte i la causa que el va generar. 
Una anotació important és que el conflicte, en aquest moment, 
no es resoldrà i haurà de ser un conflicte portat al seu extrem. 
Per exemple una agressió o una situació molt compromesa i 
greu per a la persona o persones que pateixen el conflicte. És 
important portar a l’extrem el conflicte per a poder plantejar 
en la segona part la resolució d’aquest.

Una vegada que tots els grups tinguen les escenes, aniran re-
presentant-les d’una en una. Primer eixirà un grup i la resta farà 
de públic. Una vegada que el grup haja presentat les dues es-
cenes es demana al públic que done títol a les escenes i pose 
nom al conflicte reflectit. 

La persona que dinamitza farà una sèrie de preguntes al públic 
per a anar generant una història:

* On succeeix l’acció, en quin lloc concret?

* Quins són els noms dels personatges?

* Quina és la causa representada?

Edats 14 a 18 anys.

Definició En grups xicotets de cinc persones, es generaran   escenes que recreen un conflicte  en la convivència del grup  
 gran, centre educatiu o barri. Posteriorment es proposaran escenes que gestionen i resolguen aquests conflictes.

Objectius • Reflexionar amb cos i emoció sobre els conflictes actuals que vivim en el nostre entorn.

 • Sentir, imaginar i crear la convivència de grup que volem.

 • Promoure i assajar la presa de decisions, generant estratègies proactives per a resoldre els conflictes que 
 ensafecten a través d’una cultura de pau.

Material • Espai ampli i roba còmoda.

ASSAJANT LA 
CONVIVENCIA7

7 Aquesta activitat està inspirada i adaptada pel Teatre Fòrum proposat per Augusto Boal (Boal, Augusto 2001. “Juegos para actores y no actores”, Editorial Alba).

,
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Tenint en compte el conflicte que s’està tractant: 

* Quines altres causes podrien generar-ho?

* Queden reflectides les emocions de cada personatge?

* Es va emportar a l’extrem el conflicte?

Mentre que el públic va contestant les preguntes, algú del grup 
anota totes les respostes ja que donaran molta informació per 
a generar la història. Així successivament s’aniran compartint 
totes les històries dels grups, on el públic anirà donant infor-
mació de les possibles històries. La persona que dinamitza 
serà estricta amb les aportacions del públic i demanarà serietat, 
descartant els comentaris que no sumen a la història o la des-
pullen de la seua vertadera importància.

Quan hagen representat tots els grups, es deixaran 20 minuts 
perquè cada grup escriga una xicoteta història sobre la base 
dels comentaris del públic i a les idees que es generen en el 
grup. És fonamental que queden ben reflectides les relacions 
de poder i submissió en la història. També és important ex-
plicar les causes del conflicte a través d’una o diverses esce-
nes, per a això és important tindre en compte les aportacions 
que el públic va fer. Si l’activitat es desenvoluparà en diverses 
sessions, és un bon moment per a demanar als grups que in-
vestiguen sobre les temàtiques del conflicte que han triat, que 
busquen testimoniatges, informació, notícies, cançons, vídeos, 
o pel•lícules del tema que puguen nodrir als personatges i a 
la història. S’animarà que assagen les seues escenes per a la 
pròxima sessió.

Una vegada que tots els grups tinguen preparades les his-
tòries finals, començaran un a un a representar-les i la resta 
de grups faran de espect-actores i espect-actrius8. El grup 
representarà les escenes, i una vegada finalitzades, en el mo-
ment de major conflicte, la persona que dinamitza proposarà 
al públic que donen possibles solucions pacífiques per a 
gestionar el conflicte plantejat. S’explicarà al públic que el 
grup tornarà a realitzar les escenes i que en el moment en què 
algú vulga canviar el que està veient, sense deixar que acaben, 
donarà una palmada. En aqueix moment el grup es quedarà 
quiet en estàtua i la persona del públic que ha donat la palma-
da substitueix a algun dels personatges per a representar-lo ell 
o ella mateixa, i donar solució al conflicte. 

L’escena començarà de nou i la persona que va eixir del pú-
blic intentarà resoldre el conflicte. La resta del grup que està 
fent la seua escena tractarà de no variar-la, cada persona se-
guirà el seu rol i defensarà el conflicte. La persona que dinamit-
za deixarà que es desenvolupe l’escena i es veja la proposta 
de resolució al conflicte plantejada. Una vegada finalitzada o 
veient que no avança més la proposta, es deté l’escena i es pre-
gunta al públic què és el que la persona va voler plantejar per a 
resoldre el conflicte. A continuació el grup torna a representar 
l’escena donant l’oportunitat al fet que una altra persona plan-
tege una solució. És important no entrar en debat quan acaba 
l’escena en la qual algú ha proposat una solució.

Pot ocórrer que algú no vulga substituir a ningú sinó que vulga 
fer un altre personatge que s’afegisca a l’escena, la qual cosa 
també seria possible.

En qualsevol cas, per a animar al públic a eixir a escena i plante-
jar resolucions del conflicte, s’indica que si el grup represen-
ta les escenes i ningú les per a, seria com si estiguérem  
d’acord amb aquesta situació. En altres paraules, com si 
reconeguérem que no hi ha solució i que ni tan sols  podem 
somiar amb una resolució del conflicte.

Es donarà per finalitzada la intervenció del primer grup quan 
s’hagen plantejat diferents solucions, des de diferents perspec-
tives, i on hagen sigut substituïts els personatges fonamentals 
de la història. A continuació seguiran els altres grups represen-
tant les seues escenes, amb la mateixa dinàmica en la qual el 
públic planteja propostes de resolució. És possible que siga 
necessari emprar diverses sessions més perquè tots els grups 
puguen representar la seua història.

La persona que dinamitza podrà tancar dient que el que hem 
realitzat fins al moment ha sigut un assaig de la realitat, ara 
toca eixir fora i intentar gestionar i resoldre de manera pacífica, 
constructiva i col•lectiva els conflictes que es plantegen en la 
nostra convivència de dia a dia.

8 És un terme emprat pel propi Boal, per a fer públic del seu rol passiu i proposar un rol actiu i propositiu. El públic es converteix en actor i actriu, que pren decisions 
per a resoldre els seus conflictes.

Qualsevol persona 
que vulga plantejar una 
solució diferent a la que  
va eixir, se la convida a 
eixir a escena, substituir 
a algú i plantejar la seua 
proposta. Tot el debat 
s’emportarà a escena 
amb el cos i l’emoció. 

“HE APRÉS A 
VEURE ELS CONFLICTES 

DES DE DIFERENTS 
PERSPECTIVES I  

ANALITZAR POSSIBLES  
SOLUCIONS”.

Alumna de l’IES S.Isidro, 
Madrid

grup. És fonamental que queden ben reflectides les relacions 
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Quart acte
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El teatre de carrer no és un estil teatral en si mateix sinó que fa referència a l’es-
pai escènic on es desenvolupa. Es tracta de qualsevol mena d’escenificació o 
representació realitzada en espais públics a l’aire lliure.

Aquest format teatral permet a l’alumnat obrir els ulls a la realitat del seu entorn 
més pròxim: els fa fixar-se en les diferents respostes del públic per al qual ac-
tuen, guanyen confiança i autoestima, enforteixen les seues habilitats socials 
per a saber reaccionar davant qualsevol situació, i fonamentalment, enfortei- 
xen una moral i una ètica basades en la cultura de pau per a la convivència 
intercultural i en igualtat d’oportunitats.

Aclariments: 

1 Aquestes activitats de carrer es poden plantejar com a part final del procés educatiu que 
proposem en la proposta Un Món de Teatre. Amb la qual cosa, també es poden plantejar 
accions de carrer que representen activitats que ja s’hagen realitzat anteriorment, com per 
exemple les estàtues i escenes sobre gestió de conflictes i convivència.

2 Quant a la franja d’edat de 4 a 8 anys, no plantegem cap activitat de carrer per l’exposició 
emocional que suposa a aqueixes edats aquest tipus de representacions. Se suggereix no 
obstant això usar els espais oberts dins de cada centre per a dur a terme presentacions de 
les activitats treballades, dels Acords establits, i/o dels aprenentatges recollits. Amb això 
portarem l’aprés sobre convivència i cultura de pau al nostre entorn, més enllà del 
grup i els seus participants.
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S’obri el teló i veiem un grup de joves uniformats/des amb 
pantalons negres, samarreta d’un mateix color i la cara pintada 
(tota de blanc o només una part amb un xicotet detall, com per 

exemple una llàgrima en la galta). Les persones participants 
comencen congelades com a estàtues immòbils dins de  un 

quadrilàter (marcat prèviament amb cinta) i amb moltes
maletes enmig del quadrilàter.

Davant la impossibilitat d’agafar les seues pertinences, intenten 
escapar aproximant-se a les línies del quadrat, però una paret 

invisible els impedeix eixir. Ací fan la tècnica de mim de marcar la 
paret amb les mans. Al no poder eixir es posen de nou a discutir.

Edats 9 a 13 anys.

Definició En un espai públic el grup de joves representarà una xicoteta performance de mim, amb música i vestuari preparat,  
 on se   sensibilitze a la ciutadania sobre una problemàtica de convivència.

Objectius • Afavorir la cohesió i la bona convivència del grup.

 • Enfortir l’autoestima, la confiança i les habilitats socials de cada participant a l’hora d’afrontar l’acte de carrer.

 • Desenvolupar l’anàlisi crítica davant una problemàtica de convivència concreta davant la ciutadania. 
 

Material • Equip de so.
 • Un tambor gran i un martell gegant.
 • Cinta i pintura de cara.
 • Borses o caixes en manera de maletes.
 • Targetes: “Afavorim la Convivència i la Cultura de Pau”.
 • Targetes blanques.
 • Bolígrafs i/o pintures de colors.

PERFORMANCE
DEL MIM

Quan comença a sonar la música, les estàtues 
desperten i comencen a moure’s a poc a poc,  

prenent consciència d’on es troben (l’entorn), 
dels qui són (el seu propi cos) i amb els qui 

estan (el cos dels i les altres). A continuació, 
intentaran agafar les maletes, però no poden, 

fent la tècnica de mim d’un objecte 
ancorat al terra. Davant aquesta situació 

les persones que estan dins del quadrilàter
comencen a discutir, amb mim, sense parlar.
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Davant això, una altra persona del grup entra en escena i s’acos-
ta, intentant entendre’ls. Li demana al públic que li expliquen i 
pregunta per què discuteixen. Pregunta si algú entre el públic 
vol gestionar el conflicte i proposar solucions.

De no aportar ningú solució, la persona que dinamitza apareix 
amb un martell gegant a les mans i s’acosta al quadrilàter per 
l’exterior, envoltant-lo.

Després d’inspeccionar-ho, decideix colpejar tres vegades amb 
el martell gegant les parets invisibles fins a “trencar-les” amb el 
tercer colp (cada colp de martell sobre la paret invisible és mar-
cat amb un tambor).

Davant el trencament d’aquesta paret o mur invisible, les per-
sones participants es dirigeixen al centre per a ara sí que agafar 
les maletes i eixir del quadrilàter en parelles. Les persones que 
van eixint del quadrat, van formant una fila, i mentre esperen 
que totes isquen, les persones que ja estan en la fila realitzen 
l’última tècnica de mim: caminar en el lloc sense moure’s, simu-
lant el moviment de caminar.

Quan totes les persones han eixit del quadrilàter i han format 
la fila, comencen a caminar, dirigint-se cap a un punt on fina-
litza la performance. A continuació repartiran unes xicotetes 
targetes a la ciutadania que posarà: “Afavorim la Convivència 
i la Cultura de Pau.”

A més es tindran targetes en blanc perquè el públic les emple-
ne i escriga com es pot millorar la convivència en el barri o 
entorn en el qual es troben. Les targetes farcides es deixaran 
en el contorn imaginari del quadrilàter.

La preparació de l’activitat es divideix en els següents 
passos:

1. Es duu a terme un exercici de calfament.

2. Es demana a les persones que preparen estàtues indivi-
dualment o en grups.

3. Es realitza l’exercici de marcar una caixa invisible al nos-
tre voltant, usant les mans i els tres plans: alt, mitjà i baix. A part 
dels tres plans se’ls demana que expressen tres emocions:  sor- 
presa, enuig i por/angoixa.

4. Es realitza l’exercici de l’objecte ancorat al terra. Han 
d’agafar la maleta i fer el gest d’emprar molta força però sense 
separar la maleta del terra, d’aquesta manera sembla que està 
ancorat.

5. Es realitza l’exercici de caminar en el lloc sense moure’s, 
però donant la sensació de moviment. La clau està a balance-
jar els braços mentre enlairen suaument les soles de les saba-
tes del terra. Cal evitar que alcen els genolls com si estigueren 
fent una marxa militar.

6. Una vegada apreses les estàtues i les tres tècniques de mim, 
es practica la coreografia de la performance anteriorment des-
crita fins a portar-la a un espai públic, on puguen ser visualit-
zats/des per la ciutadania del seu entorn. 

L’objectiu és  acostar als i les espectadores a una reflexió i 
mirada crítica sobre la convivència que volen aconseguir 
per al seu dia a dia.

Afavorim la
Convivencia  
i la Cultura 

de Pau



40

Després de presentar-se, s’entrega una flor i es repartirà un 
missatge sobre el foment de la convivència, animant a les per-
sones al fet que escriguen missatges que afavorisquen la con-
vivència en el barri.

La preparació de l’activitat es divideix en els següents 
passos:

1_ Es duu a terme un exercici de calfament.

2_ Es realitza una pluja d’idees sobre què pensem quan sen-
tim la paraula clown. Després de diverses idees la persona que 

Edats 14 a 18 anys.

Definició Activitat de carrer en la qual diferents grups de clowns  transmetran a la ciutadania missatges per a afavorir la  
 convivència pacífica.  Al mateix temps, recolliran missatges que les persones espectadores vulguen transmetre  
 entorn de la convivència i la cultura de pau.

Objectius • Enfortir el vincle i la bona convivència en el grup, apoderant als seus participants a preparar una activitat de carrer.

 • Afavorir el posicionament ètic i polític del grup i dotar-los d’eines perquè expressen el seu missatge al carrer, en   
 aquest cas: “Afavorim la convivència”.

 • Empatitzar amb la ciutadania i captar la seua atenció.

Material • Flors (naturals o fetes a mà amb goma eva).
 • Posits amb forma de flor amb el missatge: “Afavorim la convivència en el barri”.
 • Posits amb forma de flor (sense missatge).

RUNNING CLOWN

S’obri el teló i veiem un grup de joves uniformats/des amb pan-
talons negres, samarreta d’un mateix color i un nas de clown 
roja. Comencen cantant una cançó amb coreografia (per exem-
ple, “sóc una tassa, una tetera”) per a omplir-se d’energia positi-
va i cridar l’atenció de la ciutadania.

Després de cantar, es divideixen en grups de tres persones i 
es dirigeixen cap a una persona del públic per a realitzar la se-
güent dinàmica de presentació: tres  clowns que discuteixen 
entre si per a veure qui es presenta primer. La discussió 
acaba quan un o una de les tres clowns proposa als seus com-
panys i companyes que es presenten alhora. 



41

dinamitza revela que l’actitud clau del clown és la innocèn-
cia, tot el sorprén, no crítica en la seua mirada, tot li il·lusiona.

3. Exercici d’imposició d’un nas imaginari: cada participant 
subjecta amb la seua mà un nas imaginari i quan la persona 
que dinamitza compte fins a tres, totes les persones hauran de 
posar-se el seu nas imaginari, convertint-se així en un o una  
clown (durant la representació no està permés parlar). 

Com clown obrirem molt els ulls, posarem cara de sorpresa i 
tindrem actitud de sorpresa davant qualsevol estímul o detall 
minúscul de l’entorn. L’exercici dura deu segons i quan la per-
sona dinamitzadora diga STOP, totes les persones es lleven el 
nas, deixant d’interpretar a la persona clown i tornant a ser ells 
i elles mateixes.

4. Repetir l’exercici d’imposició d’un nas imaginari. De-
manarem a les persones que procuren: a) no riure’s, b) no par-
lar, c) obrir molt el cos, d) marcar el moment final en el qual ens 
llevem el nas i tornem a ser nosaltres mateixes/os.

5. Es transmet a les persones participants que la segona ac-
titud clau del clown és que “mai diu no a res”. Sempre està 
disposat o disposada a qualsevol cosa (des de la innocència, 
sense cap mena de timidesa, sense prejudicis, sense pors).

6. Exercici de “Simona diu...”. La persona que dinamitza diu 
al grup una afirmació a l’atzar, per exemple, “Simona diu que 
toqueu molt bé el violí” i davant aquesta afirmació tot el grup 
comença a tocar un violí imaginari. Es poden dir tantes frases 
com es vulga. Mai podran dir que no, perquè un clown sempre 
està disposat o disposada a tot.

7. La persona que dinamitza demana que les persones es divi-
disquen en tres grups i que cada grup es posicione en un cos-
tat de la sala: les persones extrovertides, les introvertides i 
les que es consideren en un punt intermedi.

8. Cadascun d’aquests tres grups adoptarà un rol de clown. 
Les persones extrovertides adoptaran el rol de líder, amb mol-
ta autoestima, amb un punt de fatxenderia. Les persones intro-
vertides adoptaranrol de tímida, amb baixa autoestima, que 
camina una mica encorbada, que no li agrada cridar l’atenció. 
I l’altre grup adoptarà el rol de persona cabrejada, molesta 
sempre per la presència i l’èxit de la persona líder.

9. Exercici de la presentació de tres clowns (primera part): 
amb el nas de clown posada i la mirada d’innocència, les tres 
persones clown van agarrades del braç a presentar-se a una-
persona del públic. Primer el o la líder s’avança per a saludar 
encaixant la mà a eixa persona. Però la persona clown cabre-
jada interromp a la líder per a presentar-se. Davant aqueixa dis-
cussió, l’o la tímida aprofita la situació per a presentar-se.

10. Exercici de presentació de tres clowns (segona part): la per-
sona líder i la cabrejada s’adonen que la tímida ha aprofitat la 
seua discussió per a presentar-se, de manera que la líder i la 
cabrejada interrompen a la tímida. Després de tirar-la, les dues 
alhora es presentaran a la persona de nou però tornen a no 
posar-se d’acord. Davant aquesta nova discussió, la persona 
tímida s’anirà al públic i els preguntarà:

* Què podem fer perquè no discutisquen i es posen d’acord?

* Se us ocorre alguna cosa? 

Al seu torn, repartiran uns posits buits perquè el públic els em-
plene i escriguen com es pot millorar la convivència en el barri. 
Finalment, se’ls animarà que els donen a algun veí o veïna del 
barri.

Si finalmente al públic 
no se’ls ocorre res la 
persona clown proposa 
una solució i interromp
a les altres dues clown que 
continuen discutint i els 
proposa que es presenten 
alhora. Després de la 
presentació múltiple 
entreguen a una persona 
una flor. S’entregarà un 
posit amb forma de flor 
amb el missatge:
“Afavorim la convivència 
en el barri”.
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Com a dinàmica o gest per a finalitzar cada sessió, proposem  

aterrar els aprenentatges i conclusions  que tinguen eixe 

dia els i les participants. En grup s’asseuran per a reflexionar

sobre el que han aprés a través de cada activitat. S’anima també 

al fet que cada participant tinga un espai per a compartir els 

seus aprenentatges i reflexions individuals. Aquesta és una 

oportunitat més per a practicar la convivència que somiem, 

amb escolta activa, respecte i participació de tots i totes.

Quins dels temes tractats en les activitats podríem utilitzar per a 

una  convivència pacífica i positiva en el nostre dia a dia? 

El grup consensua aquests aprenentatges i els plasma en els 

Annexos de l’Acord Teatral de Convivència que podreu trobar 

en la pàgina 7. Aquests Annexos els anirem afegint a l’Acord 

Teatral de Convivència, que es col·locarà en una part visible 

de l’espai on es reuneix el grup normalment, com a   

recordatori de tot l’aprés i tots els acords de 

convivència establits pel grup.

Animem a dissenyar aquest Acord i els seus Annexos amb 

imaginació, promovent que cada grup s’apropie d’aquest 

procés creatiu d’aprenentatge.

UN MÓN DE 
TEATRE:¿COM 
PODEM INTEGRAR ELS 

APRENENTATGES 
EN EL NOSTRE  
DIA A DIA?
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A continuació, us proposem una sèrie d’activitats de  tancament per a acabar les sessions de teatre,  o el procés iniciat a través 
d’aquest material:

Fil roig

Massatge de cures

El sac dels desitjos

A continuació, us proposem una sèrie d’activitats de  
d’aquest material:

Hi ha una llegenda que diu que totes i tots estem units per 
un fil roig que es pot allargar, creuar-se, però mai tren-
car-se.

Aquest fil ens acosta a totes les persones que anirem trobant 
en el nostre camí. Ens uneix perquè som tots i totes humanes.

Així que, per a conèixer-nos millor, materialitzarem aquest fil: 
totes les persones assegudes en cercle, una a una, podran pre-

El grup forma un cercle asseguts/des o en peus, i cada partici-
pant es gira a la seua  esquerra de tal forma que tindrà davant 
l’esquena d’un company o companya per a donar un massat-
ge. D’aquesta forma totes les persones estaran donant un 
massatge i al mateix temps rebent-lo.

Es començarà pel cap de manera suau. Els moviments han de 
ser suaus, de tal forma que siga agradable per a el o la que ho 
rep. Es baixarà al coll, els muscles i l’esquena.

Es proposa al grup formar un cercle i se li demanarà a cada par-
ticipant que pense en un desig que li agradaria aconseguir 
i que ha de veure amb desenvolupar alguna de les qualitats 
positives que té. 

Es diu que les persones aconseguim allò que volem en la mesu-
ra que ho desitgem amb més força. Per això es demana a cada 
persona que pensen el seu desig amb totes les seues forces. 

sentar-se amb el seu nom i comptar 3 qualitats positives amb 
les quals contribueix a aquest grup. Una vegada comptades, 
la persona passa el fil a la persona que decidisca, agarrant una 
mica, i així creant una xarxa. 

Al final es pot preguntar quines qualitats té aquesta XARXA: 
està unida, és resistent, és segura, ens sosté, si es mou un cos-
tat totes el sentim, etc. La xarxa és un símbol de convivència i 
unió entre les persones del grup.

A continuació, amb les palmes obertes i movent els dits de ma-
nera àgil però suau al mateix temps, simulant l’aleteig d’una 
papallona, es fa un massatge novament al cap, coll, muscles 
i esquena. 

Una vegada finalitzat, cada participant del grup es girarà a la 
seua dreta, donant un massatge a una altra companya o com-
pany. La persona que dinamitza estarà atenta en aquesta dinà-
mica de contacte perquè tot el grup es cuide, es respecte i es 
tracte bé.

A continuació, la persona que dinamitza posa en el centre del 
cercle, de manera simbòlica, el sac gegant dels desitjos i els 
demana que cada persona cride el seu desig amb un so. No és 
necessari dir-ho amb paraules, sinó expressar-ho amb un crit 
o gest, cadascun i cadascuna el que li vinga espontàniament. 

Al compte de tres cada persona dirà JO PUC i llançarà el crit 
que expresse el seu desig. 1, 2, i 3…!!!!!

JO PUC i llançarà el crit 



44

Des de Entreculturas portem anys acompanyant processos educatius d’Educació per a la Ciutadania Global utilitzant la metodologia 
teatral. En tots ells hem pogut ser testimonis de la  influència transformadora, personal i col·lectiva de l’ús del teatre com a eina 
pedagògica.

Paraules clau d’aquests processos educatius: 

El teatre és un assaig de la realitat. Aquest assaig suposa en les persones participants del procés educatiu el desenvolupament de 
l’empatia, entesa com la capacitat emocional i cognitiva que ens permet reconèixer i comprendre la realitat i els sentiments d’altres 
persones. Aquest posar-se en la pell d’altres persones seria en llenguatge teatral ficar-se en el personatge, com a procés que ens 
permet explorar des d’un altre lloc les nostres pròpies realitats, així com les realitats d’altres persones. És des del desenvolupament 
d’aquesta empatia on ens apoderem per a conviure amb major respecte i cultura de pau, convertint-nos així en agents de canvi dels 
nostres entorns.

Durant aquests anys hem pogut comprovar l’impacte positiu de l’ús de la metodologia teatral en el treball amb grups. Per a reflectir 
el camí d’aprenentatge que els i les joves vivencien, desenvolupant competències per a generar una Convivència i Cultura de Pau, 
no hi ha res millor que comptar amb el testimoniatge de joves i persones educadores que han participat en aquests processos 
educatius:9

Des de Entreculturas portem anys acompanyant processos educatius d’Educació per a la Ciutadania Global utilitzant la metodologia Des de Entreculturas portem anys acompanyant processos educatius d’Educació per a la Ciutadania Global utilitzant la metodologia Des de Entreculturas portem anys acompanyant processos educatius d’Educació per a la Ciutadania Global utilitzant la metodologia 
teatral. En tots ells hem pogut ser testimonis de la  teatral. En tots ells hem pogut ser testimonis de la  teatral. En tots ells hem pogut ser testimonis de la  influència transformadora, personal i col·lectiva de l’ús del teatre com a eina 

Paraules clau d’aquests processos educatius: 

El teatre és un assaig de la realitat. Aquest assaig suposa en les persones participants del procés educatiu el desenvolupament de 

9 Aquests testimonis han sigut extrets de les avaluacions realitzades per professorat i alumnat participant en el projecte de Entreculturas “Teatro para soñar el Mun-
do”, dels centres educatius IES San Isidro i IES Renacimiento de la ciutat de Madrid i de l’IES Giner de los Ríos i IES Virgen de la Paloma de Alcobendas.

ANALISI DE LA REALITAT
MIRADA CRÍTICA I CONSCIENT

COS I EMOCIONS
EMPATIA
RESPECTE

ESCOLTA ACTIVA
COMPROMÍS I

CORRESPONSABILITAT
AGENTS DE CANVI

Segons els i les joves: “És una activitat alternativa i diferent que fomenta una cosa molt 
important, que és la creativitat. Apel•lem a ella per a imaginar, per a canviar 
les coses...”

“Creem escenes, representant conflictes presents en la societat i 
buscàvem solució.”

“M’agrada perquè et fa posar-te en la pell dels altres i desenvolupar 
l’empatia.”

,
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En tot aquest procés educatiu la funció de l’educador o educadora és la de facilitar als i les joves espais de desenvolupament ètic i 
personal, que els permeten desenvolupar habilitats per a participar de manera activa en la transformació del seu entorn local i global.

“L’actitud fonamental de l’educador o educadora està condicionada per la seua visió del món. Per això és important que, en afron-
tar qualsevol repte educatiu, fem l’esforç per comprovar en primer lloc quina visió del món tenim. Serà en bona part  aqueixa visió 
del món la que condicionarà els objectius del nostre projecte educatiu.”10

En definitiva, una visió de món que ens permeta veure una realitat que ens qüestione, i faça plantejar-nos la necessitat de  tornar a les 
utopies i recuperar la capacitat per a somiar.  Eduardo Galeano advocava precisament perquè era “El Dret a Somiar” un altre dret 
fonamental que Nacions Unides hauria de reconèixer.

Segons els educadors 
i les educadores:

“Ha sigut una experiència molt productiva. Per primera vegada s’ha 
generat un sentiment de grup i s’ha implicat de manera voluntària en 
una activitat. Està l’activitat plena de valors positius: empatia, respecte, 
creativitat, esforç, autoestima... S’han il·lusionat amb ella i han reflexionat 
sobre les realitats plantejades.”

“Necessària, imprescindible. Educativament desenvolupa aspectes 
personals que no es tracten en les matèries curriculars com l’expressió 
de sentiments i la comunicació corporal”.

“Excel·lent. Un recurs imprescindible com a activitat complementària en 
la formació integral de l’alumnat”.

“És una manera de permetre a l’alumne conèixer in situ altres situacions 
i fer-li posar-se en la pell d’altres persones.”

“Treballar en xicotets grups. Seleccionar grups amb menor acceptació 
social; en aquests grups es nota més el reforç positiu i els ajuda a millorar 
com a grup i en la convivència a l’aula.”

 “El grup en l’inici estava molt desconnectat. Per primera vegada s’han 
preocupat els uns pels altres, s’han molestat a conèixer-se, a veure 
com pensa cadascun i en com ajudar-se. Han elaborat un projecte en 
comú.”

“He aprés a treballar en equip amb els meus companys i companyes 
per primera vegada.”

“He aprés a relaxar-me i sobretot a ser un. De vint-i-huit persones 
acabem sent una sola pel simple fet que ens unim per a crear alguna 
cosa que ens servira a tots.”

10 Mato, Moisés. 2006. El Baul Mágico. Editorial Ñaque. Pp 41.
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ELS SOMNIS MAI ES COMPLIRAN SI MAI SE SOMIEN. 

SOMIEM AQUESTA NIT UNA CIUTADANIA GLOBAL, TRANSFORMADORA.

DEMA, EN DESPERTAR, TOCARA FER-LA REALITAT.

, ,
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