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ESO.
PRIMER CICLE.  
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 d’expres-
sió artística.

Potenciar la creativitat 
i l’autoconeixement de 
l’alumnat. 

QUINS APRENENTAT-
GES T’AGRADARIA TRE-
BALLAR?
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A TALL D’EXEMPLE
MICROTEATRE

Heu sentit parlar del microteatre? N’heu format part com a persones espectadores o 
creadores?
Us convidem a investigar alguns dels seus orígens. Les consignes són:
 • La temàtica és totalment lliure i pot sorgir de les propostes de l’alumnat.
 • Selecció d’un tema i creació de diverses històries al voltant d’aquest. 
 • Representació en format teatral per a petits grups.
Una altra opció seria que es proposés un punt de partida, 
o bé que se cerquin obres existents per representar-ne una part vinculada amb la 
temàtica, o bé que es creïn les obres de vell nou. 
La representació final s’enregistrarà en vídeo. 

Aquesta activitat es pot vincular amb els àmbits i dimensions plantejades al currí-
culum de secundària:

• Àmbit lingüístic
 Comunicació oral
 Dimensió literària

• Àmbit artístic
 Dimensió interpretació i producció
 Dimensió imaginació i creativitat

• Àmbit d’educació física
 Dimensió expressió i comunicació corporal
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TALENTS

La base serà una representació de talents en què es puguin reconèixer les habili-
tats de tots els membres del grup, en una proposta de suma d’individus o de talents 
compartits. A mode de presentació, un alumne en presentarà un altre explicant al-
gun dels seus talents, que poden ser tan variats com reals: molt ràpid amb el càlcul 
numèric, una persona molt observadora, una persona que salta molts centímetres, 
una persona que reconeix les melodies, etc. Les presentacions es poden preparar 
per parelles o bé es poden fer a l’atzar i que el grup tingui un temps per investigar i 
observar la persona que haurà de presentar. Juntament amb la presentació, es pot 
fer una petita demostració o explicar una anècdota.
Es pot organitzar un recull de vídeos amb els diferents talents o bé un petit especta-
cle en forma de mostra. La representació final s’enregistrarà en vídeo. 

Aquesta activitat es pot vincular amb els àmbits i dimensions plantejades al currí-
culum de secundària:

• Àmbit lingüístic
 Comunicació oral

• Àmbit artístic
 Dimensió interpretació i producció
 Dimensió imaginació i creativitat

• Àmbit d’educació física
 Dimensió expressió i comunicació corporal

• Àmbit personal i social
 Autoconeixement
 Participació 


