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Gràcies a la màgia de l’educació, moltes
vegades, als docents se’ns permet so-
miar i sor tir de les quatre parets de
l’aula. És per aquest motiu que, a conti-
nuació, us presento una proposta didàc-
tica per realitzar a l’escola que està
relacionada amb el món de les arts es-
cèniques: el teatre i la dansa.

Aquesta programació parteix de la idea
d’entendre el teatre i la dansa com un
joc. Un joc de paraules, d’imaginació,
d’emocions, de sentiments, de conscièn-
cia del propi cos...

En primer lloc, cal aclarir que l’objectiu
principal que perseguim no és formar ni
grans actors ni grans ballarins, sinó que
es vol facilitar eines perquè l’infant es
pugui conèixer millor i sàpiga utilitzar el
seu instrument (ment, cos i veu) en
qualsevol situació que se li pugui plan-
tejar. A més, també es vol aconseguir
que l’escolar vivenciï, gaudeixi i desco-
breixi la màgia de les arts escèniques a
partir de les sensacions, de les emo-
cions i del joc, tant en l’àmbit personal
com grupal. 
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El teatre i la dansa.
Juguem i aprenem

Segonament, m’agradaria plantejar-la
com una guia oberta, com un treball que
pugui servir de base a la tasca portada a
terme pels docents. Una proposta adap-
table a partir de les necessitats que pre-
senti el grup classe amb el qual s’està
treballant.

Aquesta programació neix amb la idea
que els infants són creadors i actors al
mateix temps, que la tasca de l’alumnat
és fer d’actor, no de públic, per tant, no
s’ha de jutjar si es fa bé o malament,
perquè no hi ha protagonistes escollits,
sinó que en som tots, i el material i els re-
cursos utilitzats som nosaltres mateixos.

Finalment, les activitats i els jocs s’han
programat a partir d’una visió global i de
continuïtat entre ells, amb la idea de tre-
ballar principalment les dues primeres
etapes del procés teatral, és a dir, la im-
provisació i la dramatització:

La improvisació: és el punt de partida
del treball de l’expressió dramàtica.
És la resposta espontània i imme-
diata a una proposta de creació.
Ajuda a desenvolupar la imaginació,
la presa de decisions, el treball en
equip, la capacitat d’estímul i res-
posta, l’atenció i la concentració. 
La dramatització: és una improvisa-
ció preparada, polida i corregida. A
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1. Improvisació

2. Dramatització

3. Representació

4. Espectacle

Procés pedagògic:
L’objectiu principal que es vol
assolir és el procés de tre-
ball. No es busca un resultat.

Exhibició: 
No hi ha una finalitat o una
intenció pedagògica concre-
ta. Es busca un resultat, no
un procés.

Activitats:
Exercicis d’entrenament
actoral.
Improvisacions (col·lectives,
individuals, parelles i grup).

Activitats:
Aula oberta.
Obra de teatre.
...
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el material a:
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OBJECTIUS

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

mesura que anem repetint dramatit-
zacions, anem assajant. 
La representació: és quan es vol en-
senyar una dramatització preparada,
per exemple, a la resta de companys i
companyes de la classe.

L’espectacle: és una exhibició del
treball acabat, quan es presenta el
resultat davant d’un públic. Aquí s’ha
de tenir en compte l’escenografia, el
vestuari, els llums, els so i el maqui-
llatge. 

Aquesta programació està adreçada a
l’alumnat de cicle mitjà de primària, però
es pot adaptar fàcilment a la resta de ci-
cles, perquè se’n poden ampliar o retallar
les diverses propostes.

Etapa a la qual va adreçada

Experimentar el joc com a eina de coneixement, de progrés, de
creixement personal i col·lectiu i com un mitjà de procés creatiu i
d’expressió.
Conèixer els elements del joc dramàtic i del procés dels actors.
Redescobrir-se un mateix, l’espai i l’altra persona.
Explorar l’expressió pròpia a partir de la percepció de l’eix cor-
poral, la seva oscil·lació, l’ondulació i la fluïdesa.
Potenciar la pròpia creativitat i les habilitats personals.

Desenvolupar la imaginació.
Improvisar, dramatitzar i crear situacions diferents.
Fomentar el treball individual i en equip.
Augmentar la percepció i la sensibilitat.
Fomentar l’eliminació d’inhibicions i complexos.
Desenvolupar l’escolta expressiva i global.
Reforçar l’autonomia, l’autoestima i la personalitat.
Formar individus més comunicatius i més expressius.

Lingüística i audiovisual: l’expressió corporal està estretament lligada amb l’expressió verbal. Quan hi hagi una bona expressió amb el
cos, hi haurà una bona expressió amb la veu.
Matemàtica: els conceptes d’espai, de temps, els símbols, les formes d’expressió, els nombres, etc. ens ajuden a entendre el funcio-
nament de la dansa i del moviment.
Artística i cultural: és important que hi hagi una gran motivació per crear i per comprendre l’art, a més que es tingui un temps i un lloc
on es pugui ubicar.
D’autonomia i d’iniciativa personals: entendre i conèixer com funciona el nostre cos està íntimament relacionat amb el desenvolupa-
ment de la nostra autoestima i de la nostra personalitat.
Social i ciutadana: ens ajuda a respectar el moviment de l’altra persona, a posar-nos al seu lloc, a entendre que ningú és igual i que
tothom és vàlid per a alguna cosa.

Taules resum de la programació
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CONTINGUTS

PROCÉS ACTORAL

Es treballa a partir d’aquesta seqüència:
Penso (ment) → Faig (cos) → Dic (veu)

Conceptuals Procedimentals Actitudinals

ELEMENTS DEL JOC DRAMÀTIC

Les activitats següents se centraran a
tractar l’etapa pedagògica del procés te-
atral. Per tant, tots els jocs proposats fo-
mentaran el treball de la improvisació i
la dramatització a partir de l’entrena-
ment del procés actoral i dels elements
del joc dramàtic.

Descripció de les activitats

Els elements del procés teatral: improvi-
sació, dramatització, representació i es-
pectacle.
El procés actoral: ment, cos i veu.
Els elements del joc dramàtic.
L’eix corporal i els punts d’articulació
del cos.
L’oscil·lació i la fluïdesa.
La respiració i la mirada.
Els moviments rectes i corbs.
El massatge i la relaxació.
El contacte.
El treball corporal.

Realització i interiorització d’exercicis de
relaxació i d’expressió.
Introducció de les qualitats del movi-
ment.
Preparació del cos per a la presa de
consciència del jo i dels altres respecte
al treball corporal: escalfament, relaxa-
ció, massatge, respiració, distensió i sen-
sibilització.
Experimentació de jocs dedicats al tre-
ball de l’educació emocional a partir del
moviment i de l’expressió dramàtica.

Cura del propi cos i del dels altres.
Participació en la pràctica de les dife-
rents activitats.
Participació, atenció, interès en els jocs i
activitats portades a terme.
Augment de l’autoestima a partir del des-
cobriment del propi cos.
Valoració del teatre i de la dansa com a
formes d’expressió.
Respecte vers la diversitat física, d’opinió
o d’actuació..

Diàleg

Personatges

Objectiu

Conflicte

Antecedent

Circumstància

Obstacle

Activitat

El teatre és fer, és activitat i, per tant, qualsevol verb és una acció.
Tota acció comporta una reacció i, si es repeteix successivament, 
es crea un diàleg.

Són els qui porten a terme les accions i les reaccions.

És allò que el personatge vol aconseguir.

Perquè hi hagi un diàleg dramàtic, ha d’haver-hi un conflicte o un problema.

És el que acaba de passar i que afecta l’acció present. No es veu,
però condiciona el que es farà.

És allò que passa paral·lelament a allò que es veu. Afecta el personatge.

És allò que s’interposa entre un personatge i el seu objectiu.

Ens dóna la informació de com és i com està el personatge.
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ACTIVITATS I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA

Jocs d’entrenament actoral (escalfar, 
despertar el cos, fer canvis d’energia, etc.)

Jocs d’improvisació

3.1. Pedres d’aigua

A partir de dues rodones, l’una dins l’altra, es portarà a terme aquest joc de re-
laxació. La rodona que hi ha a l’interior simbolitzarà unes pedres, per tant, no
es mourà i serà qui rebrà el massatge. En canvi, els membres que hi ha a l’ex-
terior aniran caminant en la mateixa direcció tot fent massatges a les diferents
parts del cos com si fossin l’aigua que flueix. Una vegada finalitzat el joc, es
canviarà de rol. 

3.2. Camino per... 

Tots els alumnes i les alumnes caminaran cap a qualsevol direcció pel gimnàs.
L’ensenyant donarà consignes de diferents superfícies per on s’hauran d’imagi-
nar que estan caminant, a més de diversos estats d’ànim que aniran modificant les maneres de desplaçar-se. A la part final
del joc, hauran de caminar amb diferents tipus de calçats. Us en suggerim uns quants exemples:

• Superfícies: mel, fang, neu, pedres, brases, la Lluna, sorra calenta, gel, sabó, etc.

• Estats d’ànim: cansat, alegre, trist, desorientat, il·lusionat, enfadat, etc. 

• Tipus de calçat: vambes, botes, sabatilles de ballet, patins de gel, sabates de claqué, taló d’agulla, etc.

3.3. El temps

A cada vèrtex de l’aula, hi assignarem un fenomen meteorològic diferent: el
fred, la calor, el vent i la pluja. L’alumnat, quan rebi una consigna per part de
l’ensenyant, haurà d’anar a un dels quatre espais i representar una imatge
fixa de l’estat en què es troba. L’objectiu d’aquest joc és que l’escolar pugui
vivenciar i ser conscient dels diferents estats en cadascuna de les parts dels
seu cos. Aquest exercici és una ampliació de l’activitat «Sóc un titella».

3.1. Pim, pam, pum

Formarem grups de cinc persones per tal de crear una improvisació de petit grup. S’explica a l’alumnat que ens trobem dins
dels actes de la festa major d’una ciutat i que haurà de crear un castell de focs artificials. Durant uns deu minuts, els infants
hauran d’improvisar aquest castell en què ells mateixos seran els diversos coets que en formaran part. Caldrà que hi afegei-
xin música i/o diferents sons. És important deixar clares unes consignes: no poden representar persones, sinó que només
són coets; el castell ha de tenir un principi i un final, i els enllaços entre coet i coet han de ser nets i clars.

3.2. L’espot publicitari

Per parelles, durant deu minuts, s’improvisarà, utilitzant tot el cos, el funcionament d’una màquina. El que es vol aconseguir
és la visualització d’un espot publicitari. A l’hora de representar-lo, se n’ha de deixar clar el funcionament i els sons que pro-
dueix. No pot ser-hi present la figura humana. L’espot finalitza amb un petit eslògan publicitari. 
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Jocs d’expressió

Jocs de representació
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GUIX DOS: PROPOSTES DE TREBALL PER A L’ALUMNAT
El teatre i la dansa. Juguem i aprenem
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1.1. Roda de noms o de paraules

Començarem la sessió amb el joc de la roda de noms o de paraules. Si els membres del grup no es coneixen, farem servir
els noms respectius i, en cas contrari, portarem a terme aquest joc a partir de paraules diferents. 

Col·locats en rotllana, cada membre del grup dirà una paraula en veu alta, la resta de companyes i companys l’haurà de me-
moritzar. Al finalitzar la roda de paraules, es recordaran individualment totes les paraules dites. 

El joc continua quan els membres volen canviar de lloc a la rotllana. Un per un, es col·locaran just davant del company o la
companya que està situat al lloc que es vol ocupar. El que ja hi ha, haurà d’endevinar la seva paraula perquè pugui deixar-lo
lliure. Si no se’n recorda, es poden utilitzar pistes corporals. 

1.2. Emociona’t

El joc parteix de les paraules utilitzades a l’exercici anterior. Continuant la idea de roda, cada participant tornarà a dir la seva
paraula, però, en aquest cas, relacionada amb una emoció (alegria, por, espant, dolor, preocupació, etc.). És important que,
primer, l’alumne col·loqui el cos segons l’emoció que es treballi i, després, digui la paraula. L’emoció que es treballarà ha de
ser la mateixa per a tots els membres de la roda. 

1.3. Història encadenada I

Aquest joc té dues parts. A la primera, estarem tots col·locats en rotllana. Començarà un infant dient una paraula i la resta de
companys i companyes continuaran afegint-n’hi una altra, amb l’objectiu d’anar construint una història. Abans d’afegir-hi la
paraula, s’hauran de repetir les anteriors exactament amb el mateix ordre i sense deixar-se’n cap. Quan s’acabi la roda de
paraules, continuarem el joc.

1.1. Història encadenada II

En aquesta segona part del joc, ens col·locarem per petits grups de tres o quatre persones. L’objectiu és crear una represen-
tació breu a partir de la història creada a la primera part. A més, els membres del grup hauran de pensar com es podria aca-
bar la història. 

És recomanable que, una vegada tots els grups hagin finalitzat la representació o bé la improvisació (vegeu les sessions se-
güents), es dediquin uns quants minuts a analitzar el treball que s’ha portat a terme. És interessant compartir l’opinió i la vi-
vència, tant dels companys i les companyes que han fet de públic com dels que han actuat.

SESSIÓ 1

Jocs d’expressió

Jocs de representació
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Sessió 1

Sessió 2

Sessió 3

Sessió 4

Sessió 5

Sessió 6

Sessió 7

Sessió 8

1.1. Roda de noms.
1.2. Emociona’t.
1.3. Història encadenada I.

2.1. Sóc un titella.
2.2. Descobrim on som.
2.3. Què sóc?
2.4. L’agafo i el transformo (acció-
reacció).

3.1. Pedres d’aigua.
3.2. Camino per…
3.2. El temps.

4.1. Treballem la respiració.
4.2. Em desplaço per l’espai.
4.3. Quan danso, no estic sol!

5.1. Paper de diari.
5.2. La veu errant.
5.3. La ràdio.

6.1. Ens regalem massatges.
6.2. Les onades. 
6.3. Fem d’estàtues.

7.1. La pizza.
7.2. Una de...
7.3. El viatge.

8.1. Relaxem-nos! 
8.2. Juguem amb gomes elàstiques.
8.3. Contes corporals.
8.4. Som una medusa.

1.1. Història encadenada II (PG).

3.1. Pim, pam, pum (PG).
3.2. L’espot publicitari (P).

4.1. La llavor (I).

5.1. Fem una gran màquina (C).

6.1. Improvisacions individuals.

7.1. Improvisacions per parelles.

8.1. Improvisacions col·lectives.

PG: petit grup; I: individual; P: parella; C: col·lectiva.
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A partir de la dansa i del teatre, hem d’en-
tendre el procés d’aprenentatge com un
camí en espiral. Hem de veure com cada
sessió s’enllaça amb la següent, a més
de l’evolució i de l’escolta del propi grup.

Cada sessió s’estructura a partir de qua-
tre parts: 

Entrada: preparació del cos, escalfa-
ment, descoberta de l’espai, del jo i de
l’altra persona, estiraments i relaxació.
Jocs d’expressió i representació:
exploració de noves expressions, re-
lacions i formes (exercicis de concen-

Orientacions per a la intervenció
pedagògica

tració, de percepció, d’expressió cor-
poral i d’improvisació).
Creació: compartició del treball portat
a terme (sempre que sigui possible).
Tancament: respiració, relaxació, anà-
lisi i valoració de la sessió.

En finalitzar la sessió, l’escolar, de ma-
nera ràpida, clara i concreta, haurà de
valorar la sessió i els continguts treballats
a partir d’una graella amb diversos ítems.
S’ha de vetllar perquè no vegi aquesta
activitat com una tasca feixuga, sinó com
un procés més de reflexió i valoració del
seu aprenentatge.

Orientacions per a l’avaluació

Descarrega’t tot 
el material a:
http://guix.grao.com

Organització de l’aula

Espai gran i ampli (preferiblement, el
gimnàs de l’escola).

Reproductor de CD, pilotes de tennis, 
matalassets.

Una hora i mitja setmanal.

Graella de cada sessió.

5.1 Paper de diari

Escampats per l’aula individualment, ens transformarem en el paper de diari
que el mestre tindrà a les seves mans i que anirà movent de maneres diferents
(arrugant-lo, fregant-lo per terra, etc.). L’alumnat seguirà aquests moviments
amb el cos i els imitarà. S’aconsella utilitzar una música suau i relaxant. 

5.2. La veu errant

Per parelles, un infant posarà les mans a la cintura de la seva parella, mentre aquesta, amb el so A, seguirà les mans que es
mouran verticalment. Quan tirin cos amunt, la veu cada vegada es farà més aguda, en canvi, quan les mans es dirigeixin
cap als peus, el to de veu serà més greu. 

5.3. La ràdio

El grup es distribuirà en fileres verticals de cinc persones. Cada filera es col·lo-
carà l’una al costat de l’altra deixant un espai entremig. Els infants que hi ha al
capdavant seran les emissores de la ràdio imaginària i la mestra o el mestre
farà de dial. Quan el docent s’aturi davant d’un alumne, aquest començarà a
explicar la notícia de l’emissora que li ha estat assignada prèviament (temps,
política, esports, cuina, música, etc.). Cal tenir en compte que el dial es pot
anar movent endavant i endarrere.

5.1. Fem una gran màquina

Col·locats en rotllana, un alumne es desplaça cap al mig per crear la primera
peça d’aquesta gran màquina. El segon alumne s’hi afegeix i la fa més gran, i
així successivament fins que s’arriba a crear sencera amb tots els membres
del grup. És important implicar-hi tot el cos i utilitzar l’acompanyament de dife-
rents sons. Una vegada construïda, s’ha de desfer mantenint l’ordre invers de
com s’ha muntat. 
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Jocs d’expressió

Jocs de representació
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Orientacions per a l’avaluació

Mitjançant aquesta graella, l’escolar valorarà els jocs i els coneixements treballats al llarg de la sessió. L’últim requadre és
buit, perquè moltes vegades l’infant amplia la valoració que fa. És interessant que aquestes fitxes es guardin en una carpeta,
per tal de confeccionar un diari personal de les vivències i les sensacions que s’han produït en cada sessió.

Nom: Curs:

Data sessió: Títol sessió:

Guixdos 376-377 | Juliol-Agost 2011 | El teatre i la dansa. Jueguem i aprenem | Xavier López Ortín9

GUIX DOS

QUÈ HE APRÈS?

Quins jocs hem fet?

Jocs d’expressió

Jocs de representació

Nom del joc

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

0

I S I S I S I S I S I S

1 2 3 4 5

Què és el que més m’ha agradat 
dels jocs?

Què en canviaria?

Com m’he sentit quan els practicava?

.........................................................

Valoració del grau d’implicació i satisfacció (de menys a més)

http://guix.grao.com

Recursos materials

Temps

Indicadors d’avaluació
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