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Estepa Teatre de l‟Associació d‟atenció a malalts mentals „L‟Estel de Llevant‟ de Manacor (Mallorca) 

Dir. Margalida Tauler 

 

Objectius 

 Llegir amb fluïdesa textos literaris per comprendre‟ls. 

 Aplicar estratègies de comprensió per interpretar i valorar el contingut del text, i la 

complexitat del text i el propòsit de la lectura. 

 Treballar els text narratiu breu i la novel·la amb finalitats educatives, així com per conèixer- 

ne les seves característiques. 

 Fomentar la reflexió i l‟esperit crític a partir de la lectura de textos narratius. 

 Introduir el text teatral a les aules com a eina per treballar amb l‟alumnat la comprensió 

lectora, l‟exercici lúdic de la memòria, la llengua escrita, l‟expressió oral, l‟escolta activa així 

com la seguretat i el benestar emocional personal i grupal. 

 Adquirir els elements bàsics interdisciplinaris de cada gènere, a través de l‟exercici de 

comparació de tres llenguatges artístics alhora: el narratiu, el teatral i el cinematogràfic. 

 Desvetllar algunes de les estratègies adoptades per aprofitar aquesta disposició 

interdisciplinària d‟interconnectar en la mateixa acció els tres llenguatges, i facilitar 

l‟aprofitament d'aquestes estratègies entre l'alumnat. 

 
Descripció de l’itinerari 

„Llegeixo quan actuo‟ és un projecte didàctic, concebut per a la seva aplicació a l‟ESO. Es 

tracta que l‟alumnat conegui primer les característiques del text narratiu i desenvolupi el seu 

esperit crític. S‟inicia amb la proposta “Relats de secundària” adreçada a alumnat de 1r i 2n 

d‟ESO. Posteriorment, per als nivells de 3er i 4rt d‟ESO continua amb la proposta “El somni de 

Mnemosine”, que consta d‟una obra de teatre on s‟escenifica el rodatge d‟una pel·lícula, i una 

novel·la que expliquen una mateixa història. Aquest fet propicia l‟aplicació de l‟exercici de 

comparació de gèneres artístics a la fi de contrastar les tècniques emprades en cada un dels 

tres llenguatges presents en aquesta pràctica: el dramàtic, el cinematogràfic i el narratiu. 

 
L‟activitat que es proposa consisteix en: 

1. Lectura d‟una selecció o la totalitat de relats que constitueixen el document “Relats de 

secundària” amb l‟objectiu de treballar les característiques pròpies de la narració així com donar 
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a conèixer altres aspectes que tenen a veure amb el relat com aspectes socials i artístics, per 

exemple la censura, amb l‟objectiu de fomentar la reflexió de l‟alumnat i l‟esperit crític. 

2. Muntatge de l‟obra de teatre „Les sirenes s‟avorreixen‟. En aquesta seqüència didàctica es 

potencia l‟exercici de comparació entre llenguatge dramàtic i llenguatge cinematogràfic a partir 

de les escenes construïdes amb aquesta finalitat a l‟esmentada obra de teatre. 

3. Lectura de la novel·la „Misotokos, l‟illa de les sirenes‟. Aquesta activitat es proposa per a tot 

un curs. El fet que l‟alumnat ja hagi fet l‟exercici de comparació entre el llenguatge dramàtic i el 

cinematogràfic facilita l‟apropament a aquest gènere narratiu i el treball a l‟aula. A més a més 

també es potencia el gust per la lectura i la comprensió lectora, així com permet fer un 

aprofundiment en aspectes propis del gènere narratiu, per exemple la tria del narrador o la 

selecció d‟alguns usos gramaticals. 

Per fer-ho es recomana destinar alguna sessió per realitzar la lectura col·lectiva d‟un dels 

fragments que s‟adjunten de l‟obra de teatre per poder treure profit del joc de comparació de 

gèneres artístics, tot aprofitant el llenguatge cinematogràfic que empren, i les maniobres de 

rodatge que evoquen els fragments. 

4. Treball en un mateix curs o en cursos diferents d‟ambdues propostes per oferir, amb la 

lectura de la novel·la, l‟oportunitat d‟afegir el llenguatge narratiu a l‟exercici de comparació entre 

els llenguatges dramàtic i cinematogràfic endegat amb el muntatge de l‟obra de teatre. 

5. O bé, efectuar tan sols la lectura col·lectiva del fragments. 

Les combinacions a l‟hora de portar-ho a l‟aula poden ser múltiples. Es tracta d‟oferir un ampli 

paradigma d‟utilitats per tal que els docents seleccionin allò més profitós i més adaptat a la 

seves necessitats d‟aula. 

 
Elements que formen part de l’itinerari 

 Les sirenes s‟avorreixen 

 Misotokos, l‟illa de les sirenes 

 Exercicis de secundària 

 
Aspectes didàctics i metodològics 

Aquest projecte ha estat construït, de manera especial, per inserir l‟exercici de comparació de 

gèneres a la pràctica escolar. És, per tant, un treball elaborat com una oferta destinada de 

manera especial als centres educatius, instituts escola o instituts. 

Els elements didàctics, bé provinguin de l‟exercici de comparació bé siguin independents, 

resten inserits expressament a la trama de les peces literàries, revelant-se sovint amb la pròpia 

dinàmica dramatúrgica o narrativa, mentre que d‟altres es podran observar a partir dels 

documents adjunts. 

Pertany a la tradició educativa perquè es tracta d‟un comportament més o menys present a la 

rutina dels centres: tant muntar una obra de teatre específicament escolar com suggerir durant 

el curs la lectura d‟un conjunt de relats, o d‟una novel·la. En aquesta part de la proposta 
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comptem amb l‟avantatge que la història ja ha estat viscuda, en haver-la interpretat gràcies a la 

posada en escena de l‟obra de teatre durant el curs anterior. 

 
Recursos emprats 

 Recull de 18 textos “Exercicis de secundària” 

 Novel·la “Misotokos, l‟illa de les sirenes” 

 Obra de teatre “Les sirenes s‟avorreixen” 

 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

 Competències de l‟àmbit lingüístic i literari: 

- Dimensió comprensió lectora 

- Dimensió comprensió escrita 

- Dimensió comprensió oral 

- Dimensió literària 

- Dimensió actitudinal 

 Competència digital 

- Dimensió instruments i aplicacions, competència 3 

 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

La lectura completa o parcial dels relats del recull „Exercicis de Secundària‟ està prevista pels 

primers cursos de l‟ESO. 

L‟aplicació integral (Muntatge de „Les sirenes s‟avorreixen‟ i posterior lectura de la novel·la 

„Misotokos, l‟illa de les sirenes‟) està pensada per a 3r (muntatge de l‟obra) i 4t. (Lectura de la 

novel·la) de l‟ESO. Cal tenir present, però, que aquesta indicació és flexible, ja que, fins i tot, 

ambdues propostes es poden aplicar durant un mateix curs. 

Pel que fa a la lectura parcial o íntegra dels relats d‟Exercicis de Secundària‟, està prevista per 

1r i 2n de l‟ESO, però, tot respectant la flexibilitat indicada, resulta factible decidir-la    en altres 

cursos i alhora de les altres propostes. 

 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

Educació visual i plàstica, socials, llengua i literatura, i música, perquè la història consisteix en 

el rodatge d‟una pel·lícula de pirates musical. 

 
Documents adjunts 

Els trobareu a cada proposta 

 
Autoria 

Miquel Pacheco Vidal, autor de la proposta i de les obres literàries, especialista en teatre 

escolar i teatre terapèutic. L‟autor demana compartir com ha funcionat la proposta i que 

envieu alguna imatge o vídeo a l‟adreça miquelpachecovidal@gmail.com  
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