EDUCACIÓ EN VALORS: CIUTADANIA, EQUITAT I
PARTICIPACIÓ
Valors i emocions a través del teatre i l’humor
FORMAT
Taller
PROGRAMA
Educació en valors, educació emocional
DESTINATARIS
Alumnes d’ ESO, cicles formatius, PTT i batxillerat
CALENDARI
Segon trimestre (cap al gener)
DURADA PREVISTA
2h cada sessió
OBJECTIUS:
Les finalitats del taller son:
- Observar els recursos personals per tal de resoldre conflictes socials.
- Donar valor a aquells valors, que ens orienten cap el benestar emocional personal i
col·lectiu, que fomenten la convivència i una cultura de pau.
- Reflexionar sobre com hem viscut emocionalment la situació pandèmica i els possibles
aprenentatges que ens ajudin a encarar millor el present i el futur.
Els objectius son:
L’activitat està basada en l’aprenentatge per competències.
Aprendre a ser
- Desenvolupar habilitats per fer front als canvis i a les dificultats i per assolir benestar
emocional i personal.
- Qüestionar-se i usar l’argumentació per superar prejudicis, creences limitants i
consolidar el pensament propi.
- Actuar amb autonomia en la presa de decisions i assumir la responsabilitat dels propis
actes.
Aprendre a Conviure
- Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions,
creences i les cultures que les conformen.
- Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre les persones.
- Analitzar l’entorn amb criteris ètics per cercar solucions alternatives als problemes.
- Valorar les actituds de servei i de compromís social, especialment davant de les
situacions de dificultat, injustícia i emergència.
DESCRIPCIÓ
L'activitat consta de dues parts:
Una representació teatral que introdueix el tema en clau d'humor i on l’adolescent, el jove, veu
reflectides conductes i actituds, que orienten en moments d'incertesa, que connecten amb les
necessitats que han de ser satisfetes, que afavoreixen el reconeixement de les emocions i
donen forma als valors individuals i col·lectius. Una invitació a la descoberta vivencial de les
competències pròpies i dels altres.
Posteriorment, el formador propicia un marc de participació activa amb dinàmiques de grup,
plantejament de qüestions i intercanvi d’opinions per recollir interessos i impressions. Alhora
s’acompanya al grup en l’anàlisi i la reflexió amb la finalitat d`ampliar la mirada, el pensament i
el camp d'acció i així, comprendre millor els possibles conflictes i activar solucions
constructives.

METODOLOGIA
La metodologia utilitzada està basada en la Pedagogia de la Situació de l’Expressió Dramàtica i
la Pedagogia Sistèmica amb aportacions del model humanista i constructivista. Cada una de
les activitats realitzades estarà marcada per les necessitats i pels elements diferencials que
donen identitat i direcció als diferents grups de treball.
Per a fer-ho es presenta el tema des de la teatralitat, divertida i directa amb la intenció d’obrir
la mirada des de l’humor, el llenguatge corporal, emocional i simbòlic. En la representació
recuperem la memòria vivencial, activem l’emoció i connectem el llenguatge i el pensament que
obre la mirada de l’espectador sobre el tema, crea complicitats i facilita la comprensió.
D’aquesta manera l’alumnat es posa en relació amb el tema amb obertura i confiança.
Posteriorment l’actor/pedagog anima i posa en relació els temes tractats, creant un marc de
participació que atén les necessitats i característiques del grup, les seves formes d’expressió i
comunicació més properes, per acompanyar-lo en l’anàlisi, la reflexió, en la formulació de
preguntes i en l’activació de respostes .
LLOC DE REALITZACIÓ
Aula del centre educatiu
RECURSOS
Humans: Associació Teatre del Buit
Econòmics: gratuït pel centre. El cost (180 € per sessió) s’assumeix des dels departaments de
Joventut i Educació de l’Ajuntament
OBSERVACIONS
- Es recomana una sessió posterior de contrast entre el/la tutor/a i l’actor/pedagog
- Màxim 30 participants per sessió.
- Espai ampli que faciliti el moviment. Cadires.
- Equip de so.
INFORMACIÓ
Departament de Joventut. joventut@montornes.cat Tel. 673532609
Departament d’Educació: educacio@montornes.cat. Tel. 93 572 11 70
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

