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Les escenificacions. Fem teatre! 
 
 
 
Objectius* 

  
• Comprendre l’ús dels elements del text teatral. 
• Valorar l’espectacle, com a dramaturgs, com a públic i com a 

actors/actrius. 
• Fomentar la creativitat literària. 
• Conèixer i practicar el llenguatge oral i l’expressió corporal. 
• Treballar en equip. 
• Implicar-se des del principi en el procés creatiu i interpretatiu d’una 

petita escena teatral. 
• Responsabilitzar-se del treball cooperatiu i gaudir-ne. 
• Reflexionar sobre el treball realitzat i fer propostes de millora. 
• Valorar l’esforç de companys de grup i de classe en l’elaboració de 

produccions teatrals breus. 
 
Descripció de la proposta* 

  
Realització de tot el procés creatiu d’una escenificació, des de la creació 
d’una petita història inventada (sobre el món real que els envolta o 
fantàstica), d’una sola escena, des de la realització del guió fins a la 
representació final amb tot el que sigui necessari que hagin determinat que 
s’escaigui per representar-la (atrezzo, ...). 
 
Recursos emprats* 

 
• Material digital d’activitats i teoria sobre el gènere teatral. 
• Un guió per elaborar la representació. 
• Una pauta de coavaluació i autoavaluació.  
• Càmera de vídeo.  
• Editor de vídeo on line. 

 
Aspectes didàctics i metodològics* 

 
És una seqüència didàctica pensada per a 1r d’ESO, dintre dels gèneres 
literaris, i que pot desenvolupar-se en unes 10 sessions. 
 
Des de la lectura d’una obra dramàtica es reconeixeran tots els elements del 
gènere i es reflexionarà sobre les seves característiques. 
 
Per a l’elaboració de l’escena es tractaran temes de la vida que interessin 
l’alumnat o temes de caire fantàstic. S’elabora un guió en petit grup (màxim 
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3), treballant cooperativament. S’elaboraran els diàlegs i tot allò que es 
necessiti per poder representar-la en un escenari. Disposaran d’un petit guió 
per tenir estructurada la feina. 
 
Acabada l’escenificació (obra petita teatral) i retocats alguns punts que ho 
necessitin, es passa a la representació. Es representarà en un escenari, al més 
semblant a un de real; pot ser al poliesportiu, a la biblioteca, etc. Les 
escenificacions seran enregistrades per poder-les valorar entre tota la classe i 
avaluar-ne els diferents aspectes (segons pauta valorativa) que s’han 
observat. 
 
Finalment les escenificacions més aconseguides, i votades pel grup-aula seran 
les que es representaran a portes obertes de l’institut per a les famílies i per 
a l’alumnat del curs vinent. 
 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
  
Es fomenta el treball cooperatiu i creatiu en petit grup i  posteriorment, en 
gran grup per realitzar la coavaluació i autoavaluació.  
Partim dels coneixements i capacitats de l’alumne per anar construint la 
tasca, per això és un factor positiu i constructiu, que motiva l’alumnat. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
A grups de 1r ESO, especialment indicada per fomentar l’escola inclusiva. 
Aglutina de manera integradora els diferents nivells d’aprenentatge i 
l’alumnat nouvingut. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
La transversalitat es realitza amb l’expressió corporal en representar 
l’escenificació. Llenguatge verbal i no verbal. 
 
Documents adjunts* 

 
- Material de treball per a l’alumnat: 

guió_escenificació.doc 
fitxa_valoració.doc 

 
Enllaços: 
http://www.slideshare.net/guest93c8b1/els-gneres-teatrals 

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=34446 

http://www.xtec.cat/crp-anoia/congres1bll/8053352.htm 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Teatre 

http://www.pixorial.com/#home 

http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/activitats.htm 

http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/directe_indirecte/index.htm 


