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PERFORMANCE: “CÀPSULES DEL RECORD” 
 

 
 

Objectius 
Motivar l’alumnat a partir d’un record personal, d’aquells 
que queden fixats a la memòria, per estimular-los a 
transmetre idees i petits relats a través del cos i la 
paraula. L’espai s’utilitzarà com a recipient de l’acció. 
Acompanyats de l’expressivitat del gest, es tracta 
d’adquirir la desinhibició suficient per actuar davant  del 
públic i mostrar presència escènica. 
 
Descripció de l’activitat 
Aquesta activitat, treballa individualment el gest, a partir de l’acció que escull cada alumne. Es 
converteix en Performance col·lectiva, quan es convida a un públic que va transitant  per veure 
les diferents accions artístiques, amb un important component d’improvisació i que solen causar  
un cert astorament. Primer s’ha de treballar en diverses sessions al gimnàs o al teatre, amb el 
professor i buscar el moment adequat per presentar-ho. 
 

1- Cada alumne ha de recordar i escollir un record d’infància o adolescència que hagi estat 
colpidor, i a poder ser, una mica transgressor (alguna acció que hagués causat impacte).  

2- Després a través del moviment corporal i el gest, ha de fer un petit relat de l’acció, fent 
una seqüència  entenedora, a partir de cercar els trets més singulars.   

3- A continuació l’alumne explica el record breument amb paraules, dirigint-se al públic. 
4- La interpretació de l’alumne ha de ser a partir de la improvisació, que a base de repetir en 

les diferents sessions, pot anar fixant algunes idees, però sense perdre mai una part 
d’improvisació i espontaneïtat.  

5- Cal gravar els assaig, per exemple amb el propi mòbil de l’alumne. Les accions les pot 
gravar un company i així l’alumne es pot emportar la improvisació a casa.  

 

Aquestes accions individuals, les anomenarem càpsules del record. Per presentar-ho davant del 
públic, que pot ser alumnat d’altres cursos o famílies i professors, s’escolliran diversos espais de 
l’Institut, per on els alumnes es repartiran. Poden servir les aules, el menjador, el gimnàs, algun 
despatx, o la sala de professors, cal repartir-se per tots els indrets possibles. A cada espai hi 
haurà dos o tres alumnes separats representant cadascú la seva càpsula, que es repetirà vàries 
vegades: primer la seqüència corporal de l’acció i després l’expressió verbal de l’acció. Després 
d’haver repetit la càpsula del record individualment 3 o 4 cops, l’alumne marxa caminant a poc 
a poc, amb presencia escènica, fins a trobar-se tots, en un espai comú decidit prèviament. Pot 
ser la Sala d’Actes si n’hi ha, o bé el vestíbul d’entrada o el pati. Tot l’alumnat, es col·locarà  
en una fila, un al costat de l’altre, mentre el públic també escull el seu lloc. Llavors d’un a un, 
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els alumnes comencen a fer la seva càpsula una sola vegada, avançant unes quantes passes 
endavant: moviment i relat verbal, per acabar la Performance. Al públic se l’organitzarà, per 
anar passant pels diversos espais, fent un recorregut i veient a tots els alumnes. 
 

Recursos emprats 
Es faran diverses gravacions amb vídeo, de les improvisacions de cada una de les seqüències 
treballades, amb l’explicació parlada. Així l’alumnat podrà anar visionant i modificant les seves 
actuacions fins a fixar-les. Pot ser amb els mòbils de l’alumnat. Cal fer un plànol amb els 
diversos recorreguts del públic per poder veure totes les càpsules en els diferents espais primer,  
i després en el lloc triat per fer-ho tots junts. Es pot repartir el públic en tres grups i fer tres 
recorreguts, per acabar tots confluint a l’espai comú.  
 

Desenvolupament i aspectes didàctics i metodològics 
Aquesta activitat està pensada per l’alumnat de 1r o 2n de Batxillerat d’Arts Escèniques. Es pot 
fer amb un grup de 30 alumnes, però llavors convé treballar-ho i presentar-ho amb dos grups de 
15. A l’avaluació es tindrà en compte el nivell de participació de l’alumne en tot el procés. 
 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
Cal incentivar la desinhibició de l’alumnat al fer les improvisacions, així com la presència 
escènica. Aprofitar l’espontaneïtat de les primeres aportacions i valorar el moviment propi de 
cada alumne i la seva manera d’expressar-se, per donar-los seguretat. Convé en un principi 
acceptar tot tipus de propostes corporals que s’adeqüin a la demanda de l’acció que volen 
representar, respectant cada improvisació. S’han d’anar fent suggeriments i matisos, per part 
del professor per anar-los guiant. Es tindrà molt en compte la utilització de l’espai en el 
moment de dissenyar tota la Performance i el recorregut que farà el públic. Durant el procés es 
crea una connexió entre pensament, cos, paraula, sentiments i emoció que cal fer conscient a 
l’alumnat. 
 

Alumnat a qui s’adreça especialment 
Aquest és un element per treballar especialment amb l’alumnat de 1r i 2n de Batxillerat d’Arts 
Escèniques. També es pot treballar amb l’alumnat d’aules d’acollida i deixar que la part verbal, 
l’expressin en la seva llengua de procedència. 
 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  
Es treballa la interdisciplinarietat entre el cos i la paraula, i es treballen: la competència 
artística i cultural, la competència comunicativa i expressiva i la competència social i ètica. 
 
Material de treball per a l’alumnat: 
Per presentar la Performance, poden anar vestits normal de carrer, però en el moment de fer la 
darrera Performance tots junts s’haurien de treure les sabates. 
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