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1. INTRODUCCIÓ 

 

El gènere teatral en la història de la literatura catalana ha estat –llevat de 

comptats casos– ignorat o, fins i tot, infravalorat. De fet, fins fa relativament poc el 

teatre català s‘havia identificat amb allò que en diuen ―teatre menor‖, segurament a 

causa de l‘abundant producció del teatre costumista o l‘anomenat sainet que, no cal dir-

ho, era una producció que venia acompanyada de les conseqüències històriques, 

polítiques i socioculturals que havia travessat la nostra llengua. 

Malgrat que en la contemporaneïtat aparentment hem aconseguit trencar amb 

aquesta imatge arcaica que es donava del nostre teatre, encara queden molts prejudicis 

arrelats, tant a la programació cultural del País Valencià com a l‘ensenyament. Així 

podríem dir que en els centres d‘educació secundària, per exemple, no s‘acostumen a 

tractar gaire les obres teatrals de llengua catalana, i encara molt menys a saber com 

s‘escriu el teatre (a diferència del que es fa amb la narrativa o, fins i tot, amb la poesia). 

En aquest sentit, la proposta que ens ocupa s‘encarrega de reivindicar el nostre teatre 

contemporani i, sobretot, el més actual, així com també la seua creació. Com a docents 

de l‘assignatura ―Llengua i literatura catalana‖ hauríem de potenciar no només el 

coneixement cultural (en aquest cas el del teatre català) sinó també la creació d‘aquest 

tipus de gènere, és a dir, posar a l‘abast dels nostres alumnes tots els materials i recursos 

possibles per motivar-los i, si després ho volen, continuar formant-se en aquest àmbit. 

Dins d‘aquest àmbit, considerem que el mètode d‘ensenyament de la ruta 

literària és molt útil a l‘hora de treballar la dramatització als centres educatius, ja que el 

fet de realitzar una sortida de l‘aula és un recurs instruccional que permet connectar el 

currículum amb l‘oci dels estudiants – a banda que sempre és més dinàmic l‘eixida de 

l‘institut que la típica classe magistral. El més comú, però, és fer una ruta literària sobre 

un autor concret, una obra o un període històric. Tot i això, el nostre grup de treball ha 

volgut ser agosarat i posar el focus en els mateixos alumnes, que es convertiran durant 

el camí que realitzarem plegats en els nostres autors i autores. 
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2. CONTEXTUALITZACIÓ I JUSTIFICACIÓ 

 

Com ja hem apuntat anteriorment, el nostre projecte pretén endinsar l‘alumnat 

dins del món teatral i de la creació literària. Així, hem decidit definir aquesta ruta 

literària adequant-la al nivell dels alumnes de 4t d‘ESO i, concretament, dels alumnes 

de 4t d‘ESO l‘IES Joan Fuster de Sueca. Cal dir, però, que en un principi vam pensar a 

treballar un autor o gènere, però, finalment, vam decidir que, per tal d‘implicar 

l‘alumnat en el treball i la ruta, els mateixos alumnes en foren els protagonistes. 

Llavors, serà la imaginació dels estudiants l‘ingredient essencial de la nostra ruta 

literària. 

D‘aquesta manera, doncs, els alumnes partiran d‘uns textos i unes pautes-guia 

que se‘ls proporcionaran en activitats precedents a la ruta literària. Llavors, abans de 

posar en pràctica el que s‘haurà escrit, farem uns tallers de creació perquè l‘alumnat 

puga elaborar el seu propi espectacle i, una vegada escrites les diferents peces, els 

alumnes per fi interpretaran els seus textos. 

Aquestes sessions anteriors a la ruta que hem esbossat (i que tot seguit 

mostrarem) es portaran a cap dins de l‘aula i, quan s‘hagen finalitzat, farem l‘eixida del 

centre a la ciutat de València, amb l‘objectiu d‘interpretar els textos dels alumnes als 

llocs que va donar el professorat com a escenari. Aquests escenaris, prèviament 

repartits, seran el punt principal de la ruta, ja que l‘obra de teatre que crearan els 

estudiants estarà inspirada en l‘espai escènic (que els permetrà crear a partir de les idees 

que els suscite aquest lloc: política, religió, època medieval...). A més a més, les 

interpretacions dels alumnes seran enregistrades perquè posteriorment, quan tornen al 

centre educatiu, es visualitzen a l‘aula. Finalment, els alumnes a partir del vídeo podran  

fer una crítica constructiva al treball dels seus companys, remarcant tant el que més els 

ha agradat com els aspectes que cal millorar. D‘altra banda, el vídeo conjunt constituirà 

també el projecte final que es podrà compartir al saló d‘actes del centre amb la resta dels 

alumnes del centre, així com amb els familiars d‘aquests alumnes de 4t d‘ESO. 
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Les sessions del taller de creació es realitzaran durant el mes de desembre i, 

finalment, la ruta literària tindria lloc el 21 d‘aquest mes, tal com hem dit, a la ciutat de 

València. Aquestes dates s‘han escollit tenint en compte el calendari escolar establert a 

l‘educació secundària i, sobretot, pensant en el fet que el 21 de desembre és el darrer dia 

de classe. Per tant, el nostre objectiu és fer un projecte que resulte atractiu per a 

l‘alumnat i que faça possible la seua aproximació al món del teatre, ja que si ells en són 

els autors (i també el centre en el procés d‘aprenentatge), hi tindran més interés.  

 

2.1 ASPECTES DE LA PROGRAMACIÓ DEL CURS VINCULATS A LA 

PROPOSTA 

En aquest apartat hem seleccionat els objectius, continguts i criteris d‘avaluació 

del currículum de 4t d‘ESO per a adaptar-los a la nostra proposta de ruta literària. 

Objectius generals Objectius específics 

1. Adquirir els elements bàsics de la 

cultura, especialment en els aspectes 

humanístic, artístic, científic i tecnològic. 

1. Aproximar-se a la cultura catalana 

mitjançant la lectura i recitació d‘obres 

teatrals d‘autors clàssics, però també les 

pròpies. 

2. Desenvolupar bones pràctiques que 

afavorisquen un bon clima de treball i la 

resolució pacífica de conflictes, així com 

les actituds responsables i de respecte 

pels altres. 

2. Incrementar el bon clima a l‘aula 

mitjançant el treball en grup amb alumnat de 

diferent manera de ser per a promoure el 

respecte i la tolerància entre companys. 

3. Desenvolupar una escala de valors que 

incloga el respecte, la tolerància, la 

cultura de l‘esforç, la superació personal 

i la responsabilitat en la presa de 

decisions per part de l‘alumnat, la 

3. Augmentar l‘autoestima de l‘alumnat amb 

la creació d‘obres teatrals pròpies i la 

posterior representació i enregistrament.   
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igualtat, la solidaritat, la resolució 

pacífica de conflictes i la prevenció de 

violència de gènere. 

4. Consolidar en l‘alumnat hàbits 

d‘estudi i de treball. 

4. Incentivar el treball de l‘alumnat. 

5. Desenvolupar metodologies 

didàctiques innovadores que incloguen 

l‘aprenentatge cooperatiu, els projectes 

interdisciplinaris, l‘ús de les tecnologies 

de la informació i la comunicació, així 

com la pràctica de l‘educació inclusiva 

en l‘aula. 

5. Desenvolupar la imaginació de creació de 

l‘alumnat a partir dels tallers d‘escriptura, 

l‘ús de les TIC per a l‘enregistrament del 

vídeo i fomentar el treball en grup. 

6. Elaborar materials didàctics orientats a 

l‘ensenyança i l‘aprenentatge basats en 

l‘adquisició de competències. 

6. Consolidar, especialment, les 

competències comunicativa lingüística i 

audiovisual, competència artística i cultural, 

competència d‘autonomia i iniciativa 

personal, competència de treball en grup, 

competència en el coneixement i la 

interacció amb el món físic i competència 

social i ciutadana a partir de la lectura de les 

seues obres teatrals i de la realització de la 

ruta. 

 

Continguts generals Continguts específics 

1. Aplicació, anàlisi i avaluació dels 

elements d‘expressió oral no verbals, 

1. Representació i dramatització de l‘obra 

escrita pels mateixos alumnes d‘una manera 
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corporals i paralingüístics: gesticulació, 

mirada, to, dicció, espai, etc. 

correcta, seguint les pautes de la 

interpretació. 

2. Interpretació del so i la imatge en els 

textos audiovisuals. 

2. Interpretació i millorar els errors a partir 

de l‘enregistrament del vídeo amb les 

actuacions realitzades a la ruta literària.  

3. Elaboració de presentacions orals: 

planificació (activació de coneixements 

previs i guió), documentació (fonts 

diverses i en altres llengües), selecció i 

reorganització de la informació, 

textualització i avaluació (de 

l‘organització del contingut, dels 

recursos, dels elements no verbals 

corporals i paralingüístics i del procés). 

3. Elaboració per passos de la seua pròpia 

obra. Primer organitzaran les idees, 

pensaran el tema de la representació, 

després la realitzaran i abans d‘entregar-la 

faran una autoavaluació per a comprovar 

que segueix tots els requisits necessaris. 

4. Reflexió sobre la importància de 

l‘escriptura com a instrument per a la 

creativitat, facilitador d‘aprenentatges i 

estímul per al desenvolupament personal. 

 

4. Creació d‘una obra teatral a partir de la 

qual millorarà la creativitat i motivació de 

l‘alumnat. 

5. Actuació eficaç en equips de treball: 

compartir informació i recursos, buscar 

l‘autonomia en el funcionament de 

l‘equip, responsabilitzar-se del treball 

individual, valorar el treball dels 

companys, animant-los i mostrant 

sensibilitat i comprensió pels seus punts 

de vista, usar estratègies de supervisió i 

resolució de problemes, a, avaluar 

5. Treball en grup. En els grups integrarem 

gent amb altes capacitats amb gent amb 

diversitat perquè es puguen ajudar els uns 

als altres, així cada persona tindrà el seu 

paper fonamental en el grup i facilitarà la 

comprensió i solidaritat en tot l‘alumnat. 
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processos i el treball individual i el de 

 l‘equip resultant, etc. 

6. Producció de textos escrits d‘acord 

amb les característiques pròpies del 

gènere. 

6. Elaboració d‘una peça teatral a partir dels 

models estudiats anteriorment i que 

complisca les característiques pròpies del 

teatre. 

7. Pràctica de diversos tipus de lectura 

(guiada, lliure, silenciosa, en veu alta) de 

textos literaris com a font de gaudi i 

informació i com a un mitjà 

d‘aprenentatge i enriquiment personal. 

7. Lectura de diverses obres de maneres 

diferent per a l‘alumnat tinga un model de 

referència per a elaborar, posteriorment, la 

seua obra. 

8. Dramatització de textos literaris 

adaptats i adequats al nivell educatiu. 

8. Interpretació dels textos estudiats a classe 

i els elaborats pels mateixos alumnes, tant a 

classe per a assajar com a la ruta per a 

l‘enregistrament. 

9. Aplicació de tècniques teatrals i de 

lectura expressiva en veu alta i en 

dramatitzacions. 

9. El fet de millorar la interpretació a partir 

dels assajos de les obres pròpies i sempre 

seguint les tècniques teatrals per a poder 

representar l‘obra sense problemes el dia de 

la ruta. 

10. Les noves tendències teatrals 10. Creació d‘una obra teatral basant-se en 

les noves tendències teatrals com poden ser 

els esquetxos (situacions quotidianes, llocs 

coneguts...). 
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Criteris d’avaluació generals Estàndards d’aprenentatge avaluables 

BL1.2. Participar en equips de treball per 

a aconseguir metes comunes assumint 

diversos rols amb eficàcia i 

responsabilitat, recolzar els companys i 

companyes demostrant empatia i 

reconeixent les seues aportacions, així 

com utilitzar el diàleg igualitari per a 

resoldre conflictes i discrepàncies. 

BL1.2.1. Participa en equips de treball per a 

aconseguir metes comunes assumint 

diversos roles amb eficàcia i 

responsabilitat. 

BL1.2.2. Participa en equips de treball per a 

aconseguir metes comunes, recolzant els 

companys i companyes demostrant empatia 

i reconeixent les seues aportacions. 

BL1.2.3. Participa en equips de treball per a 

aconseguir metes comunes utilitzant el 

diàleg igualitari per a resoldre conflictes i 

discrepàncies. 

BL1.5. Avaluar, de manera autònoma, les 

produccions orals pròpies i les dels 

companys, atenent la quantitat, qualitat, 

rellevància, pertinència i claredat i a les 

normes de prosòdia, per a progressar en 

la competència comunicativa oral. 

BL1.5.1. Avalua de manera autònoma, les 

produccions orals i les dels companys, 

atenent la quantitat, qualitat, rellevància, 

pertinència i claredat i a les normes de 

prosòdia, per a progressar en la 

competència comunicativa oral. 

BL2.2. Planificar i escriure amb 

adequació, coherència, cohesió, correcció 

ortogràfica i gramatical i lèxica del nivell 

educatiu, textos, en suports diversos, de 

l‘àmbit personal, acadèmic, social, 

professional i administratiu, de diferents 

tipologies amb sentit creatiu i estètic 

aplicant les estratègies del procés 

BL2.2.1. Aplica les estratègies de 

planificació en el procés d‘escriptura de 

textos de diverses tipologies, de forma 

autònoma o amb ajuda. 

BL2.2.2. Escriu, amb adequació, 

coherència, cohesió, pròpies del nivell 

educatiu. 
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d‘escriptura. BL2.2.3. Escriu, amb correcció ortogràfica 

i gramatical pròpies del nivell 

educatiu. 

BL2.2.4. Escriu, amb correcció lèxica 

pròpia del nivell educatiu.  

 

 

 

 
 

                           RESULTATS 

Criteris 

d’avaluació 

Molt assolit Assolit No assolit 

Treball en 

equip 

És capaç de coordinar-

se per a treballar en 

grup. 

Es coordina amb els 

companys. 

No és capaç de 

coordinar-se per 

a treballar en 

grup. 

Competència 

comunicativa 

Sap comunicar-se tant 

en l‘oral com en 

l‘escrit respectant les 

propietats del text 

(adequació, coherència 

i cohesió). 

El discurs s‘entén 

perquè està cohesionat, 

però li falta adequar-ho 

als registres i la 

coherència. 

No és capaç de 

fer-se entendre 

perquè li falten 

les tres propietats 

textuals. 

Creativitat 

 

Elabora una obra 

teatral de caràcter 

innovador o original a 

Pot elaborar un 

producte escrit i oral, 

però no aporta una 

No elabora 

productes de 

caràcter 
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partir de la informació 

del lloc que li dóna la 

professora. 

visió original. innovador. 

Coneixement 

del lèxic i la 

gramàtica 

Utilitza la gramàtica i 

el lèxic correctament 

per a la realització de 

la seua obra. 

Utilitza bé el lèxic però 

no la correcció 

ortogràfica i 

gramatical. 

No utilitza de 

manera clara ni 

el lèxic ni la 

gramàtica.  

 

 

3. ASPECTES CONCRETS DE LA RUTA 

 

3.1 LLOCS LITERARIS 

Gairebé totes les rutes literàries presenten un recorregut de, almenys, dues hores 

de durada. Nosaltres, però, presentem un recorregut que serà més breu, en tant que a 

cada un dels llocs on realitzarem una parada, hi haurà una breu interpretació teatral, 

cosa que augmentarà el temps invertit en un recorregut de pocs quilòmetres. 

Considerem, però, que és important crear un itinerari adequat per al projecte que es 

pretén realitzar en aquesta ruta literària. Per aquest motiu, en primer lloc, hem decidit 

els escenaris que la formen seran els següents: 

● Estació del Nord (lloc d‘arribada i lloc de partida de la ruta). 

9 minuts caminant aproximadament fins a: 

● La Biblioteca Pública de València (que serà el primer escenari de la ruta 

literària, és a dir, el lloc on el primer grup interpretarà el text que han realitzat). 

9 minuts més fins a: 

● Les Torres de Quart (segon escenari de la ruta). 
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7 minuts més o menys per arribar a: 

● El Portal de la Valldigna (tercer espai escènic). 

6 minuts fins a: 

● La plaça del Miracle del Mocadoret (quart escenari). 

4 minuts caminant per a arribar a: 

● El Centre Arqueològic de l‘Almoina (cinqué escenari). 

8 minuts aproximadament fins a: 

● El Centre Cultural La Nau- UV (lloc on es fa la sisena interpretació). 

2 minuts més per a arribar a: 

● El Jardí del Parterre (el darrer escenari de la ruta literària). 

6 minuts i, finalment, ens trobarem a: 

● El Riu i, concretament, al Pont de l‘Exposició (lloc on ens aturarem per dinar 

plegats i conversar sobre la ruta que hem realitzat). 

Si ens hi fixem, hi ha un total d‘una hora aproximadament caminant des del 

primer escenari fins al lloc d‘aturada per a dinar. Hem triat aquests llocs perquè creiem 

que formen una part molt important de l‘arquitectura i de la història d‘aquesta ciutat des 

d‘un àmbit cívic, religiós i, sobretot, literari. Són escenaris amb una gran atmosfera 

inspiradora que poden causar en l‘alumnat unes idees creatives i originals, no només per 

la façana dels edificis o pel paisatge, sinó pel rerefons ideològic que suposen. Per 

exemple, la plaça del Miracle del Mocadoret representa un símbol d‘un dels predicadors 

valencians més importants: Sant Vicent Ferrer. Una llegenda narra l‘espectacular 

circumstància que es va produir quan el pare Sant Vicent va acusar els veïns de 

consentir que, allà mateix, un pobre estiguera a punt de morir de fam. Quan els veïns 

replicaren que no tenien constància d‘això, i que ningú no hi patia cap carestia greu, 

Vicent Ferrer va traure un mocador i el va deixar anar en l‘aire. La peça de tela, 

prodigiosament, en compte de caure a terra va iniciar un vol màgic que va conduir el 
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seguici fins a un lloc apartat on, efectivament, hi havia un indigent famolenc, que podia 

així ser socorregut.  

Un altre aspecte que hem considerat primordial a l‘hora d‘escollir els llocs ha 

sigut el fet que foren espais oberts però que, al mateix temps, tingueren la possibilitat 

d‘accedir a racons propers que feren més acollidores les representacions de l‘alumnat. 

Per descomptat, també hem tingut en compte la duració de la ruta, ja que València és 

una ciutat gran i hem hagut de restringir la zona on la desenvoluparem. Per tant, a 

aquesta hora de camí, se li ha d‘afegir una hora i mitja de marge perquè els alumnes hi 

representen les seues obres teatrals. 

 

3.2. ITINERARI DE L’ACTIVITAT 

En primer lloc, l‘alumnat procedent de Sueca (la Ribera Baixa) arribarà amb tren 

a l‘Estació del Nord de València, que serà el punt de partida de la nostra ruta literària. 

En aquest punt, el professorat recordarà als alumnes què han de fer durant la ruta, els 

repartirà un dossier (que hem afegit als ANNEXOS) perquè, posteriorment l‘emplenen 

i, finalment, farà una enumeració dels grups que s‘hagen creat i esmentarà on farà cada 

un d‘ells la representació de la seua obra. 

 Tot seguit, la ruta començarà i es caminarà fins a arribar a la Biblioteca pública 

de València, on hi haurà la primera escenificació. Els alumnes que configuren el grup 1 

es disposaran davant de la biblioteca mentre que la resta, que estarà al seu voltant, els 

hauran d‘observar amb atenció, ja que, després, hauran d‘emplenar les preguntes del 

dossier que se‘ls haurà repartit
1
. A continuació, ens endinsarem dins de la Ciutat Vella, 

on estan ubicades les Torres de Quart (segon escenari), que és un portal que formava 

part de la muralla medieval que envoltava la Ciutat Vella de València per tal de 

defensar-la. Una vegada dins del barri el Carme, visitarem dos llocs: primer anirem al 

Portal de la Valldigna (tercer escenari), el qual separava la ciutat cristiana de la moreria 

de València i la plaça del Miracle del Mocadoret (quart escenari), lloc literari 

                                                 
1
 El dossier inclou en cada un dels seus apartats una sèrie de preguntes que fan referència a cada una de 

les obres que s‘hauran realitzat durant la ruta literària. El dossier s‘entregarà una vegada finalitzada la 

ruta, al darrer punt de trobada (el Riu). Aquest fet ens permet assegurar-nos, com a professors, que els 

alumnes es respecten mútuament els uns als altres i estiguen més atents a la ruta i a les representacions 

dels seus companys. 
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imprescindible dins d‘aquesta ciutat. Més endavant, trobarem el Centre Arqueològic de 

l‘Almoina, que constituirà el cinqué escenari de la ruta. El Centre Cultural La Nau serà 

el sisé lloc literari que visitarem i, a només uns pocs minuts, tindrem el Parterre, on 

farem l‘última representació teatral. Com s‘ha pogut comprovar, cada escenari suscitaria 

una època i una temàtica per a la representació i creació d‘una obra, de manera que 

evitem que es repetisquen els temes o idees entre els diferents grups. Per exemple, el 

Centre Arqueològic l‘Almoina podria ser l‘escenari d‘una obra ambientada a l‘època 

romana, el Centre Cultural La Nau podria ser el lloc propici per una peça breu sobre 

Lluís Vives, les Torres de Quart per a una obra teatral amb personatges medievals, etc. 

Per finalitzar amb la ruta, anirem a dinar al riu, concretament baix del Pont de 

l‘Exposició. Abans, però, els alumnes podran finalitzar la tasca de respondre les 

preguntes que se‘ls fa al dossier i entregar-lo al professor. Finalment, es farà una breu 

conclusió sobre el que s‘ha aprés a aquesta ruta literària, aplaudint l‘esforç dels 

estudiants, i es caminarà fins a l‘Estació del Nord per a tornar a Sueca. 

 

4. PARTICIPANTS 

4.1. ALUMNAT 

Els participants d‘aquesta ruta literària és l‘alumnat de 4t d‘ESO de l‘IES Joan 

Fuster de Sueca, com ja hem dit anteriorment. Pensem que és un curs propici per poder 

fer aquesta activitat, ja que, d‘una banda, els alumnes de Batxillerat acostumen a estar 

més enfeinats (sobretot els de segon de Batx.) i, d‘altra banda, el nivell dels alumnes 

dels cursos inferiors de l‘ESO potser requeriria una activitat més accessible o fàcil
2
. 

4.2. PROFESSORAT 

Les persones que acompanyaran l‘alumnat són dos docents del departament de 

valencià i també el professor/professora de Literatura Universal. Aquests seran els 

                                                 
2
 Malgrat tot, la nostra proposta es pot adaptar als diferents nivells de secundària, ja que, per exemple, 

creiem que els cursos de 3r, 2n i 1r d‘ESO també serien capaços de (amb unes pautes encara més 

definides i una ruta per València o pel seu propi poble més curta) crear i representar la seua pròpia obra 

teatral de format breu. Pel que fa a Batxillerat, la data que hem escollit per fer la ruta (21 de desembre) 

també es prestaria a poder fer l‘activitat amb aquests alumnes. A més a més, de vegades els estudiants de 

2n de Batxillerat no acostumen a fer cap activitat acadèmica que no estiga relacionada amb la selectivitat 

(o les PAU), de manera que, trencar amb aquest fet per motivar-los, també pot ser molt positiu. 
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referents al llarg de la ruta i els guies que seguiran l‘itinerari marcat fins a arribar a 

l‘últim punt. També, és clar, s‘encarregaran d‘explicar i de resoldre els dubtes o les 

dificultats que puguen tenir els estudiants, de proporcionar el material (concretament el 

dossier de l‘alumne) i de tutoritzar el grup estudiantil en aquesta eixida del centre. 

 

5. DISSENY DE LES SESSIONS 

5.1. TAULA D’ACTIVITATS  

Aquestes són les activitats que proposem per tal de realitzar la ruta literària amb 

satisfacció, seguint els nostres objectius. Tal com es veurà, hem proposat un seguit 

d‘activitats pròpies, incloses les del taller d‘escriptura teatral. Malgrat que també hi ha 

altres autors que exposen una sèrie de passos perquè els alumnes s‘ensenyen a escriure 

obres de teatre (com és el cas del llibre de De Diego Aprender a escribir teatro en 

secundaria, o de Motos, Dramatización y técnicas dramáticas en la enseñanza y el 

aprendizaje)
3
, nosaltres hem decidit suggerir en aquest treball d‘una manera molt breu 

quin seria el nostre taller d‘escriptura teatral i a partir de quines pautes s‘hi engegaria. 

Tot seguit mostrem les activitats plantejades en una taula esquemàtica i, més avant, la 

seua explicació d‘una manera més completa: 

ACTIVI

TAT 

ORGANITZACIÓ RECURSOS TEMPS CONTINGU

TS 

COMPETÈN

CIES 

BÀSIQUES 

AP 1  

 

Grup classe TIC, textos 

audiovisuals 

prèviament 

seleccionats i 

suport 

15 min  

 

 1, 2, 3, 5, 6, 

7 

[CCLD], 

[CCA], 

[CTIiD], 

[CSC] 

                                                 
3
 Així i tot creiem que el Taller de dramatització - teatre, publicat per Edicions Bromera podria resultar 

molt útil per a un posterior desenvolupament més concret del taller que nosaltres esbossem en aquesta 

activitat AR 1. 
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informàtic 

AP 2 

 

Individual Text i 

recursos per 

comprendre 

la lectura 

2 

setmanes 

1, 2, 3, 5, 6, 

7, 8 

[CCLD], 

[CCA], 

[CAA], 

[CAIP], [CSC] 

AP 3  Individual, 

Grups i, finalment, 

Grup Classe 

Text i 

recursos 

propis de 

l‗exposició 

oral 

 1 h  1, 2, 3, 4, 6, 

7, 8, 9, 10 

[CCLD], 

[CCA], 

[CAA], 

[CTIiD], 

[CAIP], [CSC] 

AR 1 Grups Recursos per 

a escriure 

 5 h 

 

1, 2, 3, 4, 7, 9 [CCLD], 

[CAA], 

[CAIP]  

AR 2 

 

Grups i grup classe Recursos per 

a l‘exposició 

oral 

12 h 1, 2, 3, 4 [CCLD], 

[CCA], 

[CAA], 

[CTIiD], 

[CAIP] 

AA  Individual Recursos per  50 min  1, 2, 3, 4, 5 [CCLD], 

[CAA], 
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 a escriure [CAIP], [CSC]  

A F 

(final) 

 Grup classe 

 

Recursos per 

a l‘exposició 

oral i suport 

informàtic 

(TIC) 

 1 h  1, 2, 3, 6, 10 [CCLD], 

[CAA], 

[CTIiD], 

[CAIP], [CSC]  

 

5.2. ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES 

 

● AP1: Visualització d‘audiovisuals 

En aquesta activitat els alumnes observaran a l‘aula alguns esquetxos 

representats d‘una manera audiovisual, perquè després puguen relacionar-los el cinema 

o la televisió amb els textos dramàtics. Així, els mostrarem algun fragment de 

M’esperaràs, de Plats bruts, d‘Autoindefinits o de Merlí... és a dir, alguna escena que 

siga contemporània i que els puga motivar per a les activitats que, tot just després, se‘ls 

presentaran, així com per al procés d‘aprenentatge, en el qual ells seran els 

protagonistes. 

 

● AP 2: Elecció d‘una obra contemporània 

A partir d‘aquest punt proposaríem la lectura d‘una obra dramatitzada 

contemporània. Els alumnes poden escollir entre els llibres d‘una llista determinada, en 

la qual comptaran, per exemple, les següents obres: Allò que tal vegada s’esdevingué, El 

verí del teatre, Mandíbula afilada, Saqueig, Després de la pluja, Una gossa en un 

descampat, etc. També poden proposar-ne els mateixos alguna altra per al conjunt de la 

classe, sempre que siga adequada al nivell. Evidentment, abans que escolliren, se‘ls 

explicaria de què tracta cada obra per tal de motivar-los a llegir-la, així com per a 
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orientar-los cap als seus gustos literaris i les seues facilitats/dificultats en la lectura, de 

manera que se senten més còmodes a l‘hora de llegir-lo, entendre‘l i fer-ne una ressenya 

que responga a les següents preguntes: 

- Fes una ressenya del llibre que has escollit explicant si t‘ha agradat (o no) i 

el perquè. Quin és el personatge que més t‘ha agradat i per què? I l‘escena? 

Tot seguit, apunta i resumeix breument quines són les característiques del 

gènere teatral que hi observes o que creus que són remarcables. 

Aquesta activitat prepararà els alumnes per a saber com s‘escriu el gènere teatral i a 

tenir alguns recursos escènics en ment. 

 

● AP 3: Preqüestions 

Una vegada els alumnes hagen llegit l‘obra i hagen entregat la breu ressenya, 

proposaran en comú amb la resta de companys les seues idees sobre el que han llegit i, 

en concret, es parlarà sobretot de l‘última pregunta: les característiques de l‘escriptura 

dels textos teatrals (fent referència a les acotacions, l‘entrada i eixida dels personatges, 

els diàlegs, els monòlegs...) partint de les obres que hauran llegit. D‘aquesta manera, 

s‘arribaran a unes conclusions sobre les pautes concretes comunes de l‘escriptura 

teatral, així com les variables. 

 

● AR 1: Elaboració d‘un text dramàtic 

En aquest punt, una vegada els alumnes comprenen els mecanismes dels textos 

dramàtics, se‘ls proposarà que per grups en facen un d‘una durada d‘uns deu minuts 

(que és l‘equivalent a uns 8-10 fulls). Nosaltres els donarem les pautes per fer-ho, 

partint del que serà el seu escenari. Així, repartirem els alumnes 4t d‘ESO en set grups 

(d‘unes 4 o 5 persones) i, aleatòriament, els assignarem un espai per a l‘acció que 

hauran de crear. A partir d‘aquest espai, doncs, ells començaran a relacionar les accions 

que hi estaran connectades, de manera que així delimitarem la temàtica que puguen 

escollir. Per exemple, si a un grup se li assigna com a escenari del seu guió teatral la 

Biblioteca, segurament l‘acció té a veure amb uns personatges joves que hi van a 
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estudiar, o personatges que hi treballen... En canvi, si el seu espai es correspon amb el 

del Portal de la Valldigna, segurament l‘acció gira entorn d‘una temàtica més polèmica 

sobre el passat medieval. 

Un cop assignat l‘espai, donarem les altres pautes perquè es puguen anar 

definint els personatges, les accions i, fins i tot, els diàlegs. Aquestes pautes consistiran 

a fer-los escollir, una vegada cercada la informació sobre el lloc que els servirà 

d‘escenari, els fets que hi passen. Per exemple: 

- Relacionant-ho amb el vostre escenari, quina temàtica voleu tractar en 

aquesta obra? 

- Quins personatges hi intervenen i quina relació tenen amb l‘espai teatral? 

Assigna un paper a cada personatge: quin és el protagonista? Quins són els 

secundaris? Hi ha antagonista? És un lloc que els és molt conegut, poc...? I 

quines relacions tenen aquests personatges entre ells? Familiars, d‘amistat, 

enemistat, quasi no es coneixen...? Què els fa diferents a cada un d‘aquests 

personatges pel que fa a la resta?  

- Què ocorre a l‘escena? Quina és la situació de partida, tenen algun problema 

aquests personatges? Què fan per solucionar-lo? Ho aconsegueixen? Què 

ocorre finalment? 

- Fes que els personatges parlen: 

En primer lloc, creeu un monòleg d‘un dels personatges que hàgeu escollit 

perquè explique en quina situació es troba ell o la resta dels personatges. 

Tot seguit, crea un diàleg entre dos personatges (o més de dos) que faça 

referència al problema o situació que ha explicat el personatge anterior. 

Fes un monòleg interior que represente el pensament d‘un dels personatges. 

És clar, però, que els alumnes necessitaran un guia mentre elaboren les seues propostes, 

ja que qualsevol procés de creació (i encara més de creació conjunta) pot encallar-se. 

Amb el suport d‘un professor que supervise la seua feina i els ajude per adaptar la seua 

proposta al context que se‘ls demana, però, aquestes preguntes-guia que hem esmentat 
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anteriorment seran encara més útils per poder desenvolupar una peça teatral de format 

breu
4
. 

 

● AR2: Representació de l‘obra creada 

Els textos teatrals per grups es compartiran amb la resta de companys el dia de la 

ruta literària, 21 de desembre. Així, com ja hem explicat a l‘apartat de l‘itinerari, quan 

el grup d‘alumnes i professors arribe a un dels llocs que és marcat com a escenari d‘un 

dels grups d‘alumnes, ens hi asseurem (o els envoltarem drets, segons el cas) i ells en 

faran la representació. Al mateix temps, el professor filmarà l‘activitat per a després 

poder mostrar el projecte en conjunt i que els alumnes de 4t d‘ESO (així com els altres 

alumnes del centre) puguen veure totes les representacions que s‘han realitzat al llarg de 

la ruta literària, fins i tot les pròpies. Considerem que el videolit es podria presentar 

també a un públic més ampli (incloent-hi els familiars dels alumnes) més avant, el dia 

de fi de curs o un dia de jornada de portes obertes, com un projecte conjunt de tota la 

classe
5
. 

 

● AA: Ressenya sobre l‘activitat 

Després de la ruta literària, quan ja s‘hagen vist totes les representacions de cada 

grup en el videolit, es demanarà als alumnes que facen una ressenya on es valore 

l‘activitat del seu propi grup, el conjunt de l‘activitat i les representacions dels seus 

companys. Així com la breu ressenya de l‘AP2, aquesta també haurà de parlar de les 

característiques del gènere teatral aplicades a la ruta que s‘ha realitzat. 

 

                                                 
4
 Cal afegir que, en nombrosos casos, aquestes preguntes-guia hauran d‘anar combinades amb la 

improvisació segons la realitat social de l‘aula, ja que, tal com Carballo explica a Teatro y dramatización: 

didáctica de la creación colectiva, la didàctica (i encara més en teatre) requereix la improvisació com a 

metodologia. Nosaltres, però, hem afegit aquestes pautes que donen peu a la creació dels estudiants 

perquè són molt generals i donen marge a allò que Carballo precisa com a essencial en l‘ensenyament en 

el seu llibre (1995). 
5
 Aquest fet, a més a més, motiva l‘estudiantat en tant que senten que han participat en un projecte en el 

qual la feina ha estat ben fet. Es tracta, doncs, d‘una mena de reconeixement a l‘esforç dels alumnes que 

traspassa l‘àmbit de l‘assignatura. Tot i això, apuntem aquesta idea com una activitat optativa o extra. 
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● AF: Presentació del videolit 

Es farà un berenar conjunt per agrair als alumnes el seu esforç i participació en 

la ruta i posar en comú el que s‘ha escrit a l‘AA (la ressenya que valora l‘activitat). Es 

podrà mostrar el videolit a l‘aula d‘usos múltiples a portes obertes. 

 

5.3 INCIDÈNCIA DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

En relació a les competències bàsiques, la programació d'aquesta SD afavoreix 

que s'incidisca especialment en les següents: 

 

1. Competència comunicativa, lingüística i audiovisual [CCLD] 

Partim d‘una AP que inclou les TIC. A través de l‘observació d‘alguns 

esquetxos o escenes de les sèries de la televisió podrem apropar-nos als alumnes per tal 

de fer-los créixer l‘interés pel món del teatre i relacionar-lo amb la seua 

contemporaneïtat, amb el món digital, etc. Així, també al final d‘aquesta SD, l‘alumne 

veurà reproduït el seu producte final amb el del conjunt de la classe en forma de 

videolit. A més, podríem dir que aquesta SD permet la comprensió oral, lectora, la 

capacitat d‘interacció, l‘expressió oral i l‘expressió escrita. 

 2. Competència cultural i artística [CCA] 

El gènere que tractem, el teatre, constitueix un element bàsic de l‘educació 

literària i cultural dels alumnes de secundària (i també de batxillerat). A més, treballant 

aquest gènere de la manera en què es proposa en aquesta SD, l‘alumne no només amplia 

la seua cultura artística sobre la representació i la literatura, sinó que també ho farà 

respecte als llocs que es visitaran durant l‘AR2, la ruta literària, de manera que 

consolidarà també coneixements sobre el seu patrimoni cultural, entre d‘altres. 

3. Competència d‘aprendre a aprendre [CAA] 

Des de la metodologia constructivista en què s'emmarca aquesta seqüència, 

l'alumne esdevé el protagonista en la creació del saber, en el seu propi aprenentatge. 
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Aquest enfocament explica per què no proposem un guió de comentari prèviament fixat 

pel professor, sinó que són els alumnes els qui infereixen les característiques textuals de 

les obres teatrals a partir de l'observació i la sistematització d‘una obra model i de les 

produccions dels companys i pròpies. 

4.  Tractament de la informació i competència digital [CTIiD] 

En aquesta SD combinem el tractament de la informació a partir del suport 

informàtic i les TIC, així com també amb altres recursos que són més tradicionals, com 

ara l‘exposició oral. 

5. Competència en l'autonomia i iniciativa personal [CAIP] 

Es considera que aquesta SD, així com les altres SD en general, han d‘estimular 

l‘autonomia i la iniciativa personal. En aquest cas es pretén pactar els continguts a 

treballar (per exemple es permet escollir als alumnes una lectura i se‘ls dóna llibertat per 

crear), els alumnes comenten els aspectes que consideren importants, es col·labora 

conjuntament en el procés d‘elaboració i transmissió de la informació, en les activitats 

de producció de l‘obra de teatre, etc. 

6. Competència social i ciutadana [CSC] 

  El desenvolupament de la capacitat crítica és de gran importància, sobretot en 

la societat actual en què ens trobem envoltats d‘informacions noves. En aquesta SD 

pretenem desenvolupar aquesta competència fent-los reflexionar al voltant del món del 

teatre i de tots els temes que s‘hi puguen relacionar, estretament lligats amb la nostra 

societat actual, i també respecte a les activitats dels altres i de la pròpia. 
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6. CONCLUSIONS 

La ruta literària Troba el teu escenari! està pensada per a treballar de manera 

transversal (conjuntament amb el departament de Cultura Clàssica, per exemple, o el de 

Geografia i Història de l‘IES Joan Fuster), ja que a través dels textos teatrals podem 

treballar els següents continguts: el gènere teatral, amb un gran aprofundiment en la 

producció i representació dramatitzada; el contacte amb el món urbà amb la finalitat de 

conéixer la història i la cultura del País Valencià; la importància de l‘escriptura i la 

lectura com a bagatge de coneixement personal; la cooperació i el treball col·lectiu per 

assolir l‘objectiu buscat i, per últim, l‘expressió de sentiments i sensacions com a 

manifestació i transmissió del pensament crític i creatiu.  

Des d‘un primer instant hem tingut present el plantejament d‘una ruta literària 

assolible per a poder portar-la a cap amb un alumnat d‘un institut real, l‘IES Joan Fuster 

de Sueca. Tant és així, que hem preparat els següents documents per a l‘eixida: 

l‘itinerari detallat del recorregut amb l‘horari i les localitzacions, el transport, les 

activitats, etc. També cal dir que hem volgut aprofitar el patrimoni cultural i històric que 

hi ha a la ciutat de València com a font de creació, de manera que, com que en moltes 

ocasions pot resultar llunyà per a alumnes de Sueca, puguen sentir-los més propers. Per 

aquest motiu, hem volgut mostrar-los la vessant més interessant, profunda i, a la vegada, 

desconeguda per a ells dels carrerons de València.  

A més a més, hem considerat convenient ressaltar l‘aprenentatge emocional com 

a base de l‘ensenyament, tot fent una crítica a la baixa presència de continguts teatrals 

trobats al currículum, especialment si parlem del d‘ESO. Com bé assenyala Anna 

Carpena, mestra i especialista en educació emocional, ―les experiències emocionalment 

adequades, interessants i motivadores, activen el cervell d‘una manera diferent de com 

s‘activa en les experiències que no tenen aquestes característiques. L‘empremta 

emocional queda fortament gravada en la memòria i per això la construcció  del 

coneixement està influïda per les emocions.‘‘ Per tant, l‘objectiu de potenciar l‘esperit 

crític i original és el principal en aquesta ruta literària, ja que així s‘obté com a resultat 

la presència d‘un aprenentatge útil i durador, aplicable a situacions i esdeveniments 

quotidians, que és el que vertaderament ens entusiasma transmetre com a professorat. 
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8. ANNEXOS 

8.1 FOTOS DE L‘ESCENARI 

 

1- Estació del Nord 
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2- Torres de Quart 

 

3- Biblioteca Pública de València 
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4- Portal de la Valldigna 
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5- Plaça del Miracle del Mocadoret 
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6- Centre Arqueològic l‘Almoina 
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7- Centre Cultural la Nau 

 

 

 

8- Jardí del Parterre 
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9- Riu (Pont de l‘Exposició) 
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Itinerari 

 

 

 

8.2. DE NOVI ORATORE 

De novioratore 

 

«Aliorumiudiciopermultanobis et facienda 

et notfacienda et mutanda et corrigenda sunt[1]» 

M. T. Cicero, De officiis 

 

 

S‘obre el teló. 

Aplaudiments excessius. 

Apareix el director de l‘escola, vestit de manera exageradament empolainada. 
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DIRECTOR, amb un to preponderant: Benvolguts companys, hui és un dia especial, com 

tots sabeu, especial per als nostres nens que... 

 

D‘entre el públic se sent gemegar. 

El DIRECTOR calla un moment. 

Silenci. 

Torna al discurs amb certa normalitat. 

 

DIRECTOR: Els nostres nens... 

 

Una dona del públic s‘aixeca de la butaca. 

 

DONA 1, indignadíssima: Masclista! Fora! 

 

Les seues paraules sobresalten el director, 

que ha quedat sec, 

palplantat al bell mig de l‘escenari 

sense saber què respondre. 

 

DONA 1, encara amb més ímpetu: Fora! Ja està bé! Uuuuuuuuuuuh! 

DIRECTOR, decideix intentar ignorar-la, mira el públic de nou i balbuceja: Com, com, 

com tots sabeu, aquí, tots... 
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DONA 1: Masclista! És així com eduqueu les nostres filles? Fora! 

 

També des del pati de butaques, una altra dona. 

 

DONA 2: Exacte! Fora! Molt ben dit (Aplaudeix a la Dona 1.) Increïble! 

DIRECTOR, a la resta del públic, confós: Per... perdoneu, perdoneu, jo... Jo no esperava... 

(A les dones) Si he ofès algú... Jo... No sé què ha passat ara mateix. 

DONA 1: Fill de puta! 

DONA 2: Sí, això, fill de puta! Molt ben dit, fill de puta! 

 

El director s‘ha fet de pedra. 

 

DONA 1: I no rectifica! 

DONA 2: Fill de puta! Fill de pu... De puta? 

DONA 1: No, fill de... Cabró! 

DONA 2: Cabró! 

 

S‘alça un home de la butaca. 

 

HOME: Senyores, ja està bé! És pot saber què fan? Quina espècie de sabotatge és 

aquest? On es pensen que es troben? El director ni tan sols ha pogut començar el seu 

discurs! (Al director) I vostè faça el favor de continuar, que no tenim tota la vesprada, 

per l‘amor de Déu! 
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DONA 1: No, no, no. I ara. Els homes mai tenen temps per als seus fills. 

DONA 2: Fills de cabró! De cabrons! 

HOME:Mire, senyora.... Senyores, si tenen problemes a casa... 

DONA 2: Problemes? Què està insinuant? 

DONA 1: Està insinuant que som unes mal follades. 

HOME: Per l‘amor de Déu! Vostès estan per anar al psiquiatra! 

DONA 2, assenteix i rectifica: Tota la raó. Cabrons! No tots els problemes que tenim són 

sexuals! 

DONA 1 amb menyspreu:  Froidians! 

Director: Perdoneu, perdoneu però... Açò... Jo no voldria que es convertira en una 

baralla per... 

HOME:Faça el favor de callar! Què els passa a aquestes «ties»? 

DONA 1: Així que ara «ties», eh? Doncs jo li diré, ben clar, «tio», què ens passa. El 

director és un masclista. 

DONA 2, a l‘Home: I vostè també. 

DONA 1: Vostè per suposat! 

DIRECTOR: Però, si jo... L‘escola és inclusiva, jo... I feminista. 

HOME: Feminista? 

DIRECTOR: Vull dir, gens masclista. 

DONA 2: Masclista i cabró! Res de feminisme! 

HOME: Vostès estan totalment tronades! En quin acte creuen que es troben? 

DONA 1: Tronades? És clar, és clar. Tronades. I així com va a canviar la societat, si quan 

ens queixem perquè no ens representen som unes tronades? 
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DONA 2: Això. Exacte. Com? 

HOME: He vingut ací a veure els meus fills. 

DONA 2: I filles. 

HOME: Sí, exacte. Al meu fill i a la meua filla. Als meus fills. I no per a sentir burrades. 

Per això existeixen sindicats i assemblees i tota aquesta sèrie de coses. Però ací, no. No 

és lloc per a... 

DONA 2 burlant-se: Ja, ja, està dient que l‘escola no és lloc per a educar en la igualtat, no 

és així? 

HOME: Exacte. Vull dir, no! 

DONA 1: I a més a més ha dit que sentia burrades. Perdone eh, però em sembla 

important. Ha dit... sí, ha dit burrades. Bur-ra-des? No? I vosté diu que té una filla i no 

es preocupa per si ella se sent o no inclosa en una societat que usa un llenguatge verbal 

totalment masclista? 

DONA 2: I el llenguatge no és res! Estem envoltades de missatges masclistes cada dia! 

DONA 1: Exacte! I arribem a la graduació dels nostres nens i nenes i no hi ha manera! Ni 

a un centre públic i educatiu podem... 

DONA 2: Exacte. No podem. 

DIRECTOR: No poden? Què és el  que no poden? Jo, de debò, si les he pogut ferir, no ho 

he fet en cap intenció. No m‘agraden els actes de graduació de nens i nenes que toquen 

la flauteta i vinga a pita i pitar i... 

DONA 2: I és clar que no. A qui li agraden? 

DONA 1: Doncs jo com a mare estig orgullosa que el meu fill i la meua filla pugen a 

l‘escenari i toquen el que vosté diu, la flauteta, però no estic disposada que en un acte 

educatiu, en el discurs del representant del centre no trobem més que nens, i no nenes. 

No li importa la representació de les nenes? 
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HOME: A mi m‘és igual el punyeter discurs del «pallo» aquest, jo he vingut a veure els 

meus fills i perquè toca fer-ho, n‘estic obligat a assistir com a pare. 

DONA 2: Sí, sí, és clar. Com tots. Però per aquest motiu, perquè és la festa que preparen 

les professores i els professors tant per al seu fill com per a la seua filla. No oblide, 

també la seua filla. Així com entre el públic hi ha homes, però també dones. No s‘han 

d‘oblidar d‘aquests detalls. 

DIRECTOR: No pateixen. Ha quedat clar. Totalment clar. 

DONA 2: No. No ha quedat «completament» clar. A aquest «tio» (referint-se a l‘home) li 

és igual, «completament» igual, que es rectifique o no. El que vol és anar a casa quan 

abans millor per veure el futbol mentre la seua dona li fa el sopar. I mentre el seu fill 

mira amb ell el futbol, la seua filla ajuda la seua mare. 

HOME: Però vostè què sap? I és clar que vull anar a casa quan abans millor, no suporte 

aquestes burrades burocràtiques i americanes! Però a qui li importa ara, el futbol? Què 

més dóna? És que algú suporta realment aquests espectacles espantosos que fan 

vergonya als xiquets? Perquè els xiquets no ho suporten! 

DONA 2: Ho veus? Ja hi tornem. 

HOME: Els xiquets i les xiquetes, vull dir! Cap xiquet vol actuar ni fer el paripé. Volen 

anar  casa i jugar! Jo ho passava fatal, de menut. 

DONA 1: No és veritat que cap xiqueta ni xiquet no vulguen cantar. La meua filla ho fa 

encantada. Li encanta. 

Home: Surten a l‘escenari obligats, a rastres. No volen cantar per ningú. D‘això, però, 

vostès no en diuen res. Què hi ha dels drets dels xiquets, eh, eh! 

Dona 2: Està histèric. Però està histèric de pensar el temps que està perdent perquè no 

podrà veure el futbol. No hi arribarà a hora i no el podrà comentar a l‘endemà, quan ell i 

la seua dona surten en els amics i ells parlen de futbol i elles dels fills. Ja t‘ho deia jo, 

que hui hi havia futbol. 

Dona 1: Sempre hi ha futbol. 
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Home: Sí, sí, sí! Hi ha futbol, però què més dóna, ara, el futbol? Els diuen una cosa i em 

surten per una altra! (Al director:) I vostè, vostè per què no es prepara millor, el cony de 

discurset? 

Dona 2: Ara com que veu que no pot amb nosaltres, carrega la culpa a l‘altre home. 

Dona 1: Típic. 

Dona 2: Tipiquíssim. 

Home. Però jo què els he fet? (A la resta de la sala:) Senyors, però jo què els he fet? 

Dona 1: I ja estem una altra vegada! 

Dona 2: Què no ho veu? Senyors sí, però i les senyores? 

Home: Però què he de fer, parlar en doblets tot el dia? 

Dona 1: Podria dir «persones», sense «homes» ni «dones», ni «senyors» ni «senyores». 

Home: No vaig a dir «persones» per dirigir-me a... És absurd. 

Director, aclarint-se la gola: Benvolguts companys i benvolgudes companyes... 

 

Tots el miren. 

S‘asseuen i deixen que continue. 

 

Director: Avui és un dia especial, com tots i totes sabeu. Especial per als nostres fills i 

filles que han preparat unes nadales amb els professors de l‘escola. Estem orgullosos de 

poder celebrar hui... 

 

Les dues dones es tornen a alçar de la butaca. 
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Dona 1: Prou! No. Ho ha tornat a fer. Dues vegades seguides. 

Dona 2: És que està clar, no serveix de res! Si no ho entenen, no serveix de res! 

Dona 1: I la societat continua igual, igual que sempre. 

Dona 2: Així no hi ha qui canvie. 

Dona 1: I el llenguatge és només un reflex del que pensem. 

Dona 2. Hi ha coses que no canviaran mai. Quina societat més podrida. 

Director: Perdonen, perdonen. Jo... No sé què ha pogut passar ara, de debò que no me 

n‘he adonat. Si he pogut ofendre-les d‘alguna manera... Jo no pense així, vull dir que jo 

no... No. Que jo respecte les dones així com als homes. No pense que siguem diferents. 

Vull dir, físicament sí però... Que no. Que jo els valors els tinc molt clars, jo. Però 

inconscientment no parle en doblets perquè... 

 

S‘aixeca l‘home. 

 

Home: Senyores per l‘amor de Déu! Què vol que faça el femení i el masculí de tots els 

noms i adjectius i pronoms o coses d‘aquestes? Així no s‘acabaria mai el discurs! 

Dona 1: No és qüestió de fer doblets! 

Dona 2: Fills de... Cabrons! 

Home: No? N‘esteu segures? No porta ni cinc minuts de discurs i ja se l‘ha interromput 

dues vegades! 

Dona 1: I les que faça falta! No pense permetre que un acte que en teoria hauria de ser 

educatiu i per a la xicalla acabe convertint-se en el de sempre: Els homes, els homes i 

els xiquets. I de les dones, res. I de les xiquetes, tampoc. 
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Dona 2: Per a un dia que vostè s‘ocupa del seu fill i de la seua filla hauria de sacrificar 

el temps del maleït futbol i aconseguir un acte just i igualitari! Quina educació dóna 

vostè al seu fill i a la seua filla? 

Dona 1, al director: I en l‘escola, quina educació donen a les xiquetes i als xiquets? 

Director: D‘acord, d‘acord! No perden la calma, tal com diu vostè, l‘acte es fa per a 

l‘educació dels xiquets i xiquetes o de les xiquetes i els xiquets, i això és el que importa. 

És evident que tenen raó, és evident. Em fixaré més, res de comoditats lingüístiques. El 

llenguatge és traïdor, tenen raó. Tota la raó. Ara seguen, seguen i comencem de nou 

l‘acte. Hem de tenir consciència que la societat ens imposa uns prejudicis amb els quals 

hem d‘acabar i l‘escola és el lloc idoni per fer-ho. Deixen que ho intente de nou, i 

després ja discutirem tot amb més deteniment. Hi ha mares i pares a la sala que volen 

veure les seues filles i els seus fills a l‘escenari, perquè com deia abans, i torne a 

començar: benvolgudes senyores i senyors benvolguts, avui és un dia especial o 

especiala, perquè com totes i tots sabeu, és el dia en què les nostres filles i els nostres 

fills ens presentaran el que han preparat i preparada, unes i uns nadales i nadals amb les 

professores i els professors de l‘escola... Estem orgulloses i orgullosos de tota la feina i 

de tot plegat o tota plegada. 

 

8.3 FOTOGRAFIES DELS ASSAJOS I LA REPRESENTACIÓ. 
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8.4 DOSSIER DE L‘ALUMNE 

 

TROBA EL TEU ESCENARI! 

DOSSIER DE L‘ALUMNE 
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ESCENA 1 

A... 

LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE VALÈNCIA 

 

 

 

GRUP: 

 

TÍTOL DE L‘ESCENA: 

 

PERSONATGES (noms, breu descripció del vestuari o els seus trets característics físics 

o psicològics...): 

 

 

 

TEMPS (en quin temps o època transcorre l‘acció, què dura la ficció...): 
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DESCRIPCIÓ DE L‘ESCENA (en què consisteix aquesta escena, què se‘ns explica, 

com són els diàlegs...): 

 

 

 

 

EL PERQUÈ DE L‘ESCENARI (si l‘escenari està ben justificat amb la temàtica de 

l‘obra, el temps en què s‘ambienta la peça, etc.): 

 

 

 

 

OPINIÓ PERSONAL (tenint en compte el que hem dit anteriorment, fer una valoració 

personal de l‘escena, destacar els elements més originals o que més han agradat, etc.): 
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ESCENA 2 

A... 

LES TORRES DE QUART 

GRUP:          

 

TÍTOL DE L‘ESCENA: 

 

PERSONATGES (noms, breu descripció del vestuari o els seus trets característics físics 

o psicològics...): 

 

 

 

TEMPS (en quin temps o època transcorre l‘acció, què dura la ficció...): 
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DESCRIPCIÓ DE L‘ESCENA (en què consisteix aquesta escena, què se‘ns explica, 

com són els diàlegs...): 

 

 

 

 

EL PERQUÈ DE L‘ESCENARI (si l‘escenari està ben justificat amb la temàtica de 

l‘obra, el temps en què s‘ambienta la peça, etc.): 

 

 

 

 

OPINIÓ PERSONAL (tenint en compte el que hem dit anteriorment, fer una valoració 

personal de l‘escena, destacar els elements més originals o que més han agradat, etc.): 
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ESCENA 3  

A... 

PORTAL DE LA VALLDIGNA 

 

 

 

GRUP: 

 

TÍTOL DE L‘ESCENA: 

 

PERSONATGES (noms, breu descripció del vestuari o els seus trets característics físics 

o psicològics...): 

 

 



50 

 

TEMPS (en quin temps o època transcorre l‘acció, què dura la ficció...): 

 

DESCRIPCIÓ DE L‘ESCENA (en què consisteix aquesta escena, què se‘ns explica, 

com són els diàlegs...): 

 

 

 

EL PERQUÈ DE L‘ESCENARI (si l‘escenari està ben justificat amb la temàtica de 

l‘obra, el temps en què s‘ambienta la peça, etc.): 

 

 

 

OPINIÓ PERSONAL (tenint en compte el que hem dit anteriorment, fer una valoració 

personal de l‘escena, destacar els elements més originals o que més han agradat, etc.): 
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ESCENA 4  

A... 

PLAÇA DEL MIRACLE DEL MOCADORET 

GRUP:                            

 

TÍTOL DE L‘ESCENA: 

 

PERSONATGES (noms, breu descripció del vestuari o els seus trets característics físics 

o psicològics...): 

 

 

 

TEMPS (en quin temps o època transcorre l‘acció, què dura la ficció...): 
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DESCRIPCIÓ DE L‘ESCENA (en què consisteix aquesta escena, què se‘ns explica, 

com són els diàlegs...): 

 

 

 

 

EL PERQUÈ DE L‘ESCENARI (si l‘escenari està ben justificat amb la temàtica de 

l‘obra, el temps en què s‘ambienta la peça, etc.): 

 

 

 

 

OPINIÓ PERSONAL (tenint en compte el que hem dit anteriorment, fer una valoració 

personal de l‘escena, destacar els elements més originals o que més han agradat, etc.): 
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ESCENA 5 

A... 

CENTRE ARQUEOLÒGIC DE L‘ALMOINA 

 

 

GRUP: 

 

TÍTOL DE L‘ESCENA: 

 

PERSONATGES (noms, breu descripció del vestuari o els seus trets característics físics 

o psicològics...): 

 

 

TEMPS (en quin temps o època transcorre l‘acció, què dura la ficció...): 
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DESCRIPCIÓ DE L‘ESCENA (en què consisteix aquesta escena, què se‘ns explica, 

com són els diàlegs...): 

 

 

 

 

EL PERQUÈ DE L‘ESCENARI (si l‘escenari està ben justificat amb la temàtica de 

l‘obra, el temps en què s‘ambienta la peça, etc.): 

 

 

 

 

OPINIÓ PERSONAL (tenint en compte el que hem dit anteriorment, fer una valoració 

personal de l‘escena, destacar els elements més originals o que més han agradat, etc.): 
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ESCENA 6 

A... 

CENTRE CULTURAL LA NAU 

GRUP:      

 

TÍTOL DE L‘ESCENA: 

 

PERSONATGES (noms, breu descripció del vestuari o els seus trets característics físics 

o psicològics...): 

 

 

 

TEMPS (en quin temps o època transcorre l‘acció, què dura la ficció...): 

 

 

DESCRIPCIÓ DE L‘ESCENA (en què consisteix aquesta escena, què se‘ns explica, 

com són els diàlegs...): 
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EL PERQUÈ DE L‘ESCENARI (si l‘escenari està ben justificat amb la temàtica de 

l‘obra, el temps en què s‘ambienta la peça, etc.): 

 

 

 

OPINIÓ PERSONAL (tenint en compte el que hem dit anteriorment, fer una valoració 

personal de l‘escena, destacar els elements més originals o que més han agradat, etc.): 
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ESCENA 7  

AL... 

JARDÍ DEL PARTERRE 

 

 

GRUP: 

 

TÍTOL DE L‘ESCENA: 

 

PERSONATGES (noms, breu descripció del vestuari o els seus trets característics físics 

o psicològics...): 

 

 

 

TEMPS (en quin temps o època transcorre l‘acció, què dura la ficció...): 
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DESCRIPCIÓ DE L‘ESCENA (en què consisteix aquesta escena, què se‘ns explica, 

com són els diàlegs...): 

 

 

 

 

EL PERQUÈ DE L‘ESCENARI (si l‘escenari està ben justificat amb la temàtica de 

l‘obra, el temps en què s‘ambienta la peça, etc.): 

 

 

 

 

OPINIÓ PERSONAL (tenint en compte el que hem dit anteriorment, fer una valoració 

personal de l‘escena, destacar els elements més originals o que més han agradat, etc.): 
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TELÓ. 
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