EDUCACIÓ EN VALORS: CIUTADANIA, EQUITAT I
PARTICIPACIÓ
Parlem de l’assetjament escolar
amb SELECCIÓ NATURAL
FORMAT
Teatre- Debat
PROGRAMA
Programa per promoure la coeducació en tots els nivells
educatius fomentant la transmissió de valors lliures d’estereotips
DESTINATARIS
Alumnes de segon i tercer de l’ ESO, batxillerat, cicles formatius i PQPI
CALENDARI
A concertar amb l’escola. Preferiblement en el segon trimestre escolar
DURADA PREVISTA
90 minuts
Obra teatre (30 minuts) + taller (60 minuts)
OBJECTIUS:
- Reconèixer l’existència de prejudicis en la valoració que la societat fa de
les persones.
- Ressaltar l’efecte negatiu dels prejudicis sobre la vida de qui els pateix.
- Reconèixer, detectar i proposar canvis que ha de fer en el seu
comportament i reflexionar sobre els mateixos
- Reflexionar sobre les causes motivacions i conseqüències de les
violències en el context escolar
- Parlar de les relacions violentes, les diferències i les desigualtats
DESCRIPCIÓ
Activitat orientada a treballar el tema del “bulling” als centres escolars dintre de l’aula
Aquest espectacle planteja la temàtica d’una forma directa i propera, interpel·lant els
adolescents.
Sinopsi: En arribar a l’escola nova i presentar-se davant de la classe, la Marta no pot
deixar de pensar en aquell dia. El dia fatídic en que tot va començar i la seva vida va
passar a ser un infern, Ràbia, por, solitud, odi. Segons les lleis de selecció natural, els
individus més forts i adaptats al medi, sobreviuen. Mentre que els febles tendeixen a
desaparèixer. La Marta experimenta una autèntica lluita per la supervivència
METODOLOGIA:
Proposta de Teatre Debat a través d’un monòleg
LLOC DE REALITZACIÓ
Aula del centre educatiu en horari lectiu
RECURSOS
A càrrec de la Fundació AC Granollers
Dramatúrgia i direcció: Laia Alsina Ferrer

Interpretació: Cristina Arenas
Assessorament didàctic: Alba Castellsagué
Econòmics: El cost del projecte és de 220 euros. L’Ajuntament assumeix la totalitat de
les despeses.
OBSERVACIONS
Cal que el mestre sigui present a l’activitat. Abans de fer la sessió, és interessant
compartir amb ell la realitat de la classe per a una millor aproximació a la realitat dels
participants.
INFORMACIÓ
Agent d’igualtat igualtat@montornes.cat Telèfon: 93 568 81 27
INSCRIPCIONS
A la pàgina web de l’Ajuntament:
https://www.montornes.cat/seu_electronica/serveis-i-tramits/cateld-d-activitatseducatives/formulari-de-sol-licitud-d-activitats-educatives
Departament d’Educació. educacio@montornes.cat
Telèfon: 93 5721170/ 630281538

