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BATXILLERAT I CICLES 
FORMATIUS.  
ARTS ESCÈNIQUES.

Us donem la benvinguda a l’àmbit de les arts escèni-
ques!

En aquest document podeu trobar algunes idees per-
què pugueu començar a crear la vostra proposta dins 
l’àmbit. Recordeu que totes les creacions han de poder 
quedar enregistrades en un vídeo d’una durada màxi-
ma de quinze minuts. 

Introducció

Tots els passos fins a arribar a la posada en escena són 
essencials. Cada proposta, idea o decisió és un intent 
de voler mostrar-se i compartir, un acte valent, fins i 
tot. Les paraules es vesteixen i mostren.

Possibilitats

Tot seguit, us oferim una descripció de les activitats 
proposades. Recordeu que són idees que vosaltres com 
a mestres o en conjunt amb el claustre podeu modi-
ficar i reprendre de la manera que trobeu més adient, 
segons el vostre grup classe. 

Les activitats es poden treballar de manera transversal 
i vincular a diferents àmbits i competències amb la 
intenció que l’activitat es pugui viure des de diferents 
nexes.

OBJECTIUS

Oferir propostes de crei-
xement i expressió artís-
tica, vinculades amb la 
cultura i la tradició pròpia. 

QUINS APRENENTAT-
GES T’AGRADARIA TRE-
BALLAR?



2

A TALL D’EXEMPLE
MUSEU

La proposta de l’activitat és representar un museu d’autòmats on les actrius i els 
actors “cobrin vida” i facin la representació del seu personatge. Les parts principals 
de l’activitat són:
- Tria de personatges històrics o persones que puguin ser rellevants per la seva acti-

vitat.
- Cerca al voltant del personatge: per què és reconegut, en quins anys va viure, què 

passava en aquell moment, com es vivia…
- Preparació de la representació d’algun moment històric del qual fos protagonista 

o alguna frase cèlebre o bé mostrar un exemple de la seva activitat, el seu ofici…
- Representació. 
Una altra idea podria ser representar personatges de relats. I per finalitzar, es poden 
inventar una nova història en què tots els personatges interactuïn. La representació 
final s’enregistrarà en vídeo.

Aquesta activitat es pot vincular amb els àmbits i dimensions:
 • Competència comunicativa
 • Competència en gestió i tractament de la informació
 • Competència digital
 • Competència personal i interpersonal
 • Competència en el coneixement i interacció amb el món
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TEATRE DE L’OPRIMIT

El teatre de l’oprimit té una sèrie de característiques que es poden observar en el 
curt “Binta i la gran idea”, de manera que recomanem el seu visionat per a preparar 
l’activitat.

En aquest link trobareu informació i entitats que el treballen 
https://xarxanet.org/social/noticies/saps-que-es-el-teatre-de-loprimit

Un cop vist i treballat el curt, es proposarà representar algunes petites obres fent 
servir les característiques d’aquest teatre. 
Es comentaran situacions actuals que podrien representar-se mitjançant el teatre:
- Quina és la situació ? Amb quines temàtiques es troba vinculada?
- Què està succeint? A on? A qui? Recopilació de la informació de manera objectiva 

i de diferents fonts.
- Com es representarà? Preparació del guió.
- Presa de decisions de la distribució dels papers actorals i de l’equip tècnic.
- Assaig i gravació. Edició del vídeo.

Aquesta activitat es pot vincular amb els àmbits i dimensions:
 • Competència comunicativa
 • Competència en gestió i tractament de la informació
 • Competència digital
 • Competència personal i interpersonal
 • Competència en el coneixement i interacció amb el món

https://xarxanet.org/social/noticies/saps-que-es-el-teatre-de-loprimit

