
 
 

 

 

 

 

 

 

“  L’ús total de l’expressió “ 

em sembla un bon lema de bell so democràtic.  

No per a que tots siguin artistes, sinó per a que ningú sigui esclau 

Gianni Rodari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curs 2012-2013               La dramateràpia: expressar-se és avançar 
 

2 
 

ÍNDEX 

 

INTRODUCCIÓ ......................................................................................................................... 4 

1. QUÈ ÉS LA DRAMATERÀPIA? ............................................................................................. 7 

1.1. Claus principals ....................................................................................................... 10 

2. MODELS TEÒRICS TEATRALS EN DRAMATERÀPIA ............................................................ 13 

2.1. Psicodrama ............................................................................................................. 13 

2.1.1. Moreno ........................................................................................................... 13 

2.2. Teatre d’investigació ............................................................................................... 14 

2.2.1. Stanislavski ..................................................................................................... 14 

2.2.2. Grotowski ....................................................................................................... 15 

2.3. Teatre antropològic ................................................................................................ 15 

2.3.1. Barba .............................................................................................................. 16 

2.4. Teatre social ........................................................................................................... 16 

2.4.1. Brecht ............................................................................................................. 17 

2.4.2. Boal ................................................................................................................ 18 

2.4.3. Artaud ............................................................................................................. 18 

2.4.4. The Living Theatre ........................................................................................... 19 

2.5. Teatre còmic ........................................................................................................... 19 

2.6. Contes i faules ........................................................................................................ 20 

2.7. Teatre educatiu ...................................................................................................... 20 

3. DIFERENTS ASPECTES QUE ES TREBALLEN PER MITJÀ D’EXERCICIS EN DRAMATERÀPIA .... 21 

3.1. Autoestima ............................................................................................................. 22 

4.2.  Capacitats cognitives .................................................................................................. 23 

4.3. Habilitats socials ......................................................................................................... 23 

4.4. Expressivitat personal: gest i veu ................................................................................. 24 

4.5. Emocions .................................................................................................................... 24 

4.6. Cohesió de grup, escolta i coordinació ......................................................................... 25 

4.7. Transparència a l’escenari: La improvisació teatral ....................................................... 25 

4. PROFESSIONALS ............................................................................................................. 26 

4.1. La figura del dramaterapeuta ......................................................................................... 26 

5. EXPERIÈNCIES CONCRETES .............................................................................................. 28 

5.1. ESCENARIS ESPECIALS ..................................................................................................... 28 



Curs 2012-2013               La dramateràpia: expressar-se és avançar 
 

3 
 

5.1.1. Què és Escenaris Especials? .............................................................................. 28 

5.1.2. Tipologia d’alumnat ......................................................................................... 28 

5.1.3. Professorat ...................................................................................................... 30 

5.1.4. L’espai d’Escenaris Especials ............................................................................ 30 

5.1.5. “Poca Vergonya”, un documental d’escenaris especials .................................... 31 

 31 

5.2. EL TRAMPOLÍ .......................................................................................................... 35 

5.2.1. Què és El Trampolí? ......................................................................................... 35 

5.2.2. Tipologia d’alumnat ......................................................................................... 36 

5.2.3. Equip docent ................................................................................................... 36 

5.2.4. El Trampolí i el teatre....................................................................................... 36 

5.2.5. Un dia teatral amb El Trampolí ......................................................................... 37 

6. UNA EXPERIÈNCIA AMB L'ALUMNAT DE LA USEE DE L'INS FREDERIC MARTÍ CARRERAS .... 39 

6.1. Què és una USEE ..................................................................................................... 39 

6.2. Descripció de l'activitat: alumnat, espai i  periodització............................................ 39 

6.3. Quadern de bitàcola del taller de teatre: tipus d'exercicis realitzats i resposta dels 

alumnes ............................................................................................................................. 40 

6.3.1. Part primera: conèixer el teatre a través d’exercicis ................................................... 41 

6.3.2. Segona part: preparació de l’obra ............................................................................. 52 

6.4. Valoració general de les parts implicades ................................................................ 61 

CONCLUSIONS ....................................................................................................................... 63 

Respecte als objectius ........................................................................................................ 63 

Respecte al treball en general ............................................................................................ 65 

AGRAÏMENTS ........................................................................................................................ 68 

BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................................ 68 

Llibres 68 

Pàgines WWW ................................................................................................................... 69 

ANNEXOS .............................................................................................................................. 72 

Entrevistes ......................................................................................................................... 72 

Entrevista a una professora i directora d’un projecte: psicòloga especialitzada en teatre . 72 

Entrevista a una treballadora d’El Trampolí: Què es fa i com s’organitzen ........................ 77 

Entrevista a una psicopedagoga de la USEE ..................................................................... 83 

Altres documents ............................................................................................................... 89 

Índex  i bibliografia d’imatges ............................................................................................. 90 



Curs 2012-2013               La dramateràpia: expressar-se és avançar 
 

4 
 

 

INTRODUCCIÓ 

 

El propòsit d'aquest Treball de Recerca  és mostrar la vessant terapèutica que comporta 

l’activitat teatral, l’eina psicològica que pot esdevenir. 

 

Vaig triar aquest tema per dos motius fonamentalment: ja fa anys que actuo i el món de 

l’espectacle –estar sobre un escenari en general- sempre m’ha fascinat, i en un futur 

m’agradaria dedicar-m’hi professionalment. L’altra raó és que el gran interès i passió per 

aquest món, ha portat a preguntar-me per a què més pot arribar a servir i quins beneficis 

comporta per a una persona dur a terme qualsevol tipus d’activitat o exercici teatral. 

 

S'han fet estudis sobre l'efectivitat del teatre com a eina d'intervenció psicològica. Els 

experts han comprovat que la pràctica de l'activitat teatral pot ajudar els individus a 

superar més ràpidament un conflicte interior personal, a millorar la conducta, a 

augmentar l’autoestima, etc.. El meu treball no pretén pas corroborar o rebutjar aquesta 

teoria per tothom acceptada. Els meus objectius, molt més modestos, són els següents:  

 

 Conèixer el concepte de teatreteràpia: com va sorgir i com ha anat evolucionant, quina és 

la metodologia utilitzada i en quins principis es fonamenta. Informar-me sobre el teatre 

com a eina d'intervenció psicològica en general. Finalment, concretar quins són els 

exercicis més habituals i per a què serveixen. 

 

 Poder visitar dos centres propers i diferents on es porta a terme la dramateràpia i 

observar el funcionament de cadascun d’ells. 

 

 Comprovar de manera pràctica l'eficàcia del teatre com a eina de desenvolupament de 

l'individu, tot aplicant els exercicis apresos. 
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Així doncs, el treball es divideix en dues parts: una primera part més teòrica, de 

recopilació d'informació, i una segona part on poso en pràctica els continguts apresos.  

La metodologia utilitzada ha estat la següent: per portar a bon port el primer objectiu, he 

recopilat informació de totes les fonts bibliogràfiques possibles (pàgines web d’Internet, 

llibres, articles,...) ; he entrevistat tant a persones relacionades amb el món teatral com a 

professionals de la psicologia i pedagogia (Clàudia Cedó, Nuri Juanes). 

Per arribar al segon objectiu, he visitat dos centres on s’aplica aquest tipus de teràpia, en 

aquest cas El Trampolí, a La Bisbal d’Empordà, i La Factoria d’Arts Escèniques, a Banyoles.  

Per assolir l’últim objectiu, i així comprovar l'eficàcia del teatre com a eina de 

desenvolupament personal, he portat a terme un taller de teatre amb els alumnes de la 

USEE de l’ Institut Frederic Martí Carreras.  Han estat vuit sessions on he posat en pràctica  

els continguts apresos en la meva breu formació com a actriu tant al Centre de Formació 

Teatral El Galliner com diversos anys a l’Aula de Teatre de Palafrugell. També m’ha servit 

de molt l’orientació de docents i la informació bibliogràfica, i d’aquesta manera he estat 

capaç de recopilar un seguit d’exercicis que he conduit de la millor manera possible, per 

tal que al final sorgissin un mínim de resultats observables. 

 Primer he demanat permís a la directora del centre,  Teia Galí, a la tutora del meu Treball 

de Recerca, Muntsa Tortós, i a una de les psicopedagogues de la USEE del centre, Nuri 

Juanes. Coordinàrem els horaris dels nois i noies de la USEE i els de les meves classes per 

tal que fossin combinables i compatibles, ja que les hores estan repartides de forma 

diferent. En el seu moment, vaig establir els objectius de les sessions  per tal de donar 

coherència i seriositat a les classes: els exercicis pretenien, com ja he dit, modificar, 

encara que sigui de manera poc significativa o temporal, part de l’actitud d’aquests 

adolescents. Un cop acabat, n’he fet una valoració crítica, tenint en compte la influència 

del teatre sobre la seva conducta i l’interès mostrat al llarg de les vuit hores. També he 

valorat els beneficis que això ens ha aportat personalment tant a mi com a ells, i 

conseqüentment, al benestar social dins el centre. 

En resum, crec que aquesta ha estat una ocasió ideal per a investigar sobre un tema que 

sempre m’ha fascinat i interessat. Precisament penso que ara, quan falta poc per 
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començar els meus estudis posteriors, he tingut la perfecta oportunitat per endinsar-me 

en aquest món i d’aquesta manera anar millor preparada al que faci després. 

A més de l’equip docent, he comptat amb el suport de la meva família,  dels meus 

professors de teatre i de professionals especialitzats en teatre psicològic i pedagogs. Tots 

plegats m’ho han fet més fàcil i l’esforç ha valgut la pena. 
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1. QUÈ ÉS LA DRAMATERÀPIA? 

 

La paraula drama ve del grec antic i significa, literalment, “coses fetes”. La drama (o 

teatre) teràpia és, en els termes més simples, la utilització de tècniques d’acció, 

particularment de joc de rols, jocs de drama, improvisació, titelles, màscares, i 

representació teatral, per aconseguir un canvi de comportament i de creixement 

personal. Té les seves arrels en la religió (pràctiques xamàniques ja en la prehistòria), en 

el teatre (sobretot en el teatre grec, influència d’Aristòtil), en l’educació i l’acció social. 

 

 

Il·lustració 1: Persones aplicant la dramateràpia 

 

La dramateràpia és una disciplina que aplica tècniques del teatre per al procés de curació 

psicoterapèutica. Va sorgir com un camp d’estudi a finals de la dècada del 1970 des dels 

hospitals i programes comunitaris, on era utilitzada en primer lloc amb pacients 

simplement per representar obres teatrals, i més tard va ser integrada amb improvisació i 

mètodes teatrals per al progrés del malalt. L’objectiu d’aquesta activitat és ajudar en el 

creixement de l’individu i curar assumint i practicant nous papers.  
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Il·lustració 2: Aspectes que treballa la dramateràpia 

Tot i que la dramateràpia és una disciplina que té com a objectiu ajudar a persones que 

estan involucrades en la teràpia, els mateixos terapeutes han estès la seva aplicació més 

enllà del context clínic per enriquir la vida dels individus en situació de risc, per evitar  

problemes i per millorar el benestar de les persones sanes.  

La base del drama i la psicologia és l’estudi del comportament dels humans. Mentre que 

la psicologia és l’estudi dels pensaments, emocions i el comportament, el drama analitza 

activament i presenta els pensaments, les emocions i el comportaments dels personatges 

(no en les persones mateixes), amb la finalitat de veure i entendre. 

La psicoteràpia tracta la gent que té dificultats amb els seus pensaments, emocions i 

comportament. Per altra banda, la dramateràpia utilitza els procediments del drama 

(jocs, improvisació, explicar històries, jocs de rol) i productes (màscares i titelles entre 

d’altres) per ajudar la gent a entendre els seus pensaments i emocions, i així millorar el 

seu comportament. Així doncs, a diferència de la majoria de teràpies les quals es basen 

purament en parlar, la dramateràpia consisteix en actuar en el sentit més ampli de la 

paraula. 

El dramaterapeuta es prepara en quatre àrees generals (tot i que a la pràctica no sempre 

és així, es veurà en els següents apartats): drama/teatre, psicologia, psicoteràpia i 

dramateràpia. Cada una d’aquestes categories inclou un nombre de classes, on s’aprèn a 
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través del fer i del practicar. Al final, el dramaterapeuta és capaç de facilitar l’experiència 

del client de tal manera que aquest se sent segur emocionalment i físicament mentre es 

beneficia del procés dramàtic. 

Depenent dels objectius i les necessitats del client, el terapeuta escull un mètode o 

diversos. Alguns mètodes (esmentats anteriorment) com els jocs de drama, improvisació, 

joc de rol, transformacions de desenvolupament. Sociodrama i psicodrama són orientats 

de cares al procés i sense guió. Generalment la feina és portada a terme dins la sessió de 

teràpia i sense ésser presentada cap a un públic, tot i que sempre hi ha excepcions i al 

final pot passar que sí. Altres mètodes, com el Playback Theatre (teatre d’improvisació) o 

el conegut Teatre de l’Oprimit (Teatre Social, forma del teatre socioeducatiu), i la 

representació d’obres, són més formals i inclouen una audiència. 

Certes tècniques i productes anomenats amb anterioritat (titelles, màscares, joc de rol,...) 

involucren una feina fictícia. L’individu intenta esdevenir un personatge diferent del que 

ja és. Altres tècniques, com el Psicodrama, Model Espiral Terapèutic, Teatre Playback 

(d’improvisació), Teatre de l’Oprimit i representacions autobiogràfiques, permeten que la 

persona explori la seva vida directament. Aquests necessiten que l’individu disposi d’un 

ego fort per a ser capaços de portar a terme aquest tipus de feina no-fictícia perquè 

requereix l’honesta cerca d’un mateix. 

 

Il·lustració 3: El distanciament del "jo" en la dramateràpia 

La majoria de terapeutes dins l’àmbit dramàtic venen directament del món del teatre. 

Són persones que porten a terme la força de curació del drama (teatre) a través 

d’experiències terapèutiques que han tingut en la seva educació o carrera professional i 
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volen facilitar el canvi i el creixement dels  altres. Volen utilitzar aquesta eina, el teatre, 

per ajudar els altres d’una manera directa o utilitzar-lo com un agent de canvi social, més 

que simplement considerar-lo com a una forma d’entreteniment o educació. 

D’aquesta manera podem resumir que la teràpia basada en l’activitat teatral tracta d’una 

manera més aviat indirecta als seus pacients, ja que els fa sentir els propis sentiments en 

un personatge que ells considerin semblants a ells, però sense ser ells. Aquest 

personatge, però, els pot aportar auto ajuda per resoldre conflictes interiors de la vida 

quotidiana, sempre i quant la teràpia hagi estat aplicada adequadament. Per acabar, 

podem dir que les persones especialitzades en aquest camp no només es dediquen en el 

món del teatre, sinó que també han tingut nocions de psicologia, de manera que 

barrejant aquests dos conceptes obtenim el que anomenem la drama o teatreteràpia. 

 

Il·lustració 4: Dramaterapeutes interectuant amb alumnes 

 

1.1. Claus principals 

 

Una sessió de dramateràpia típica comença amb una “comprovació d’un mateix”  en la 

qual la persona comparteix com se sent en aquell moment. Aquest exercici proporciona 

informació important al terapeuta sobre com conduir el grup obertament i sense 

problemes, i quins temes estan preparats per ser treballats. A continuació, trobem 

l’escalfament, que fa que tothom es concentri de tal manera que només es tingui present 
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que s’està “aquí i ara”. Aquest escalfament també pretén preparar la imaginació, per tant, 

tothom està preparat per treballar en conjunt de forma creativa i segura. Cada sessió 

normalment conté mínimament una activitat de dramateràpia en la qual tots els 

membres participen i llavors és comentada pel grup. Aquells que han adoptat un rol 

necessiten un procés de “des-rol” amb l’objectiu de tornar a connectar amb ells mateixos. 

Així doncs, acaben amb una activitat de cloenda: un joc, un ritual, una revisió de la sessió 

o una cançó. 

Renee Emunah (1994) identificà cinc etapes a través de les quals la majoria els grups de 

dramateràpia progressen. En el primer nivell hi ha el Joc Dramàtic, on cadascú del grup 

comença a conèixer l’altra gent i el terapeuta. Llavors passen a la segons etapa, l’Etapa 

del Treball en Escena, on continuen jugant amb els personatges però comencen a 

focalitzar el desenvolupament de les habilitats bàsiques i necessàries teatrals que 

necessitaran per continuar en el tractament.  

 

Il·lustració 5: "ATING FOR REAL" és un llibre de Renée Emunah,  

on explica les claus principals de la dramateràpia 

Tots els humans, de fet, desenvolupem aquestes habilitats bàsiques a l’edat dels 3-5 anys, 

quan es comença a aprendre naturalment sobre els aspectes del món que ens envolten, i 

ho fem a través de la imitació i, en certa manera, del joc dramàtic. A mesura que es creix i 

es comença a anar a l’escola, s’anima als nens a desenvolupar les seves habilitats de 
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raonament abstracte. El joc dramàtic permet, a l’individu, tornar a connectar amb 

aquelles habilitats i sentir-se competents i segurs de si mateixos.  

El tercer pas es defineix en el famós Joc de Rol, que explora temes a través de mitjans 

ficticis. Potser el grup representa un conflicte social, un personatge conegut, o reptes 

compartits per membres del grup.  

Quan el grup està preparat, poden passar a la quarta etapa: Decrets Culminants, on els 

temes personals són actuats, extrets a fora directament mitjançant el psicodrama, per 

exemple. 

L’últim nivell és l’anomenat Ritual Dramàtic, el qual normalment clou tota la feia de grup. 

Pot ser una mostra al públic creada pels mateixos alumnes, o bé pot ser compartida en 

privat dins el grup. També pot ser-ho en una sessió d’avaluació on els individus poden 

revisar el que han après, com han canviat, i on poden acomiadar-se i agrair el seu canvi a 

la gent del grup que els ha ajudat i que ha estat a prop seu. 

 

Il·lustració 6: Persones aplicant la dramateràpia 

No tots els grups de dramateràpia treballen a la manera de “les cinc etapes”. L’edat i el 

nivell de desenvolupament marquen diferències. Els nens sovint aconsegueixen el 

benefici complet de la cura emocional a través de la representació, així que no hi ha 

necessitat per passar a altres etapes. Alguns grups d’adults on s’aborden traumes severs, 

la ira o la immaduresa poden no treballar de forma suficientment vertadera per passar 

alguna etapa. Això significa que necessiten més temps per assolir el desenvolupament 

d’un determinat nivell emocional, potser perquè les ferides d’una àrea determinada són 

massa profundes.  



Curs 2012-2013               La dramateràpia: expressar-se és avançar 
 

13 
 

2. MODELS TEÒRICS TEATRALS EN DRAMATERÀPIA 

 

La dramateràpia es basa en diversos models teòrics teatrals, però el que la caracteritza és 

que pren una mescla de característiques de cada branca i així se l’arriba a diferenciar i 

reconèixer com a teatre psicològic i terapèutic. 

2.1.  Psicodrama 

 

El psicodrama és una modalitat educativa pràctica per promoure i desenvolupar el 

creixement personal. És un mètode terapèutic aplicable a infants, joves i adults, amb o 

sense discapacitats. És també una tècnica que integra el cos, les emocions i els 

pensaments; fa èmfasis particularment en l’acció corporal 

per reforçar-los. L’acció psicodramàtica sumada a  la possible 

menor expressió verbal condueix a una millor integració de la 

persona i de la seva salut mental. 

2.1.1. Moreno 

 

Jacob Levy Moreno (1889-1974) va ser un metge psiquiatra 

romanès-vienès que creà i desenvolupà el Psicodrama. 

Moreno va ajudar, amb els seus tractaments, a tot tipus de 

grups considerats normals i marginats: nens, famílies, 

parelles, prostitutes, refugiats, delinqüents, presos... 

L’any 1908 Moreno ja observava el comportament dels nens. Llavors s’ assajaven rols 

familiars i culturals, utilitzaven la fantasia representant rols de mites i faules que 

quadraven més amb les seves necessitats i frustracions. El psiquiatra intentava ampliar o 

corregir la percepció personal dels infants, fent que es posessin en el paper dels altres i 

així visquessin la vida des d’un altre punt de vista.  

Il·lustració 7: Retrat de Jacob Levy 
Moreno 
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Moreno planteja que els disturbis emocionals tenen un origen social i com Freud1, afirma 

que s’inicien en la infantesa, abans de la formació i el desenvolupament d’aquest. A 

diferència de Freud, però, més que treballar l’inconscient profundament, treballa 

reactivant la musculatura del cos i els centres motors involucrats en el problema o 

situació conflictiva. Moreno pretén que tant metges com pacients se situïn en el mateix 

nivell i així els professionals puguin treballar des del punt de vista de la persona afectada, 

ja que segons ell no es pot concebre l’ésser humà sense comptar amb la seva relació amb 

els altres. El Psicodrama s’aplica en nombrosos camps: la salut, la prevenció, la 

psicoteràpia, la pedagogia, el desenvolupament organitzacional i la investigació 

2.2. Teatre d’investigació 

El teatre d’investigació és aquell que planteja buscar solucions als impediments que les 

persones dedicades al món teatral es troben en els seus camins com a actors o directors.. 

2.2.1. Stanislavski 

 

Konstantin Stanislavski (1863-1938) va crear un mètode 

d’investigació teatral propi d’una forma realment natural. En la 

seva formació com actor es preguntava algunes qüestions mentre 

observava els ensenyaments dels seus mestres. 

Stanislavski va exposar un seguit d’elements que considerava 

claus:  la relaxació, la concentració, la memòria emocional, les 

unitats, els objectius i els “súperobjectius”. Tots aquests aspectes 

del teatre els va anar descobrint més profundament a la pràctica 

al llarg de tota la seva vida com a actor i director.  

El que buscava a l’interpretar era un triangle que permetés fer el que fos d’una manera 

natural, i aquest està compost pel físic, l’emocional i l’intel·lectual. Aquest sistema es 

                                                           
1 Sigmund Freud (1856-1939), neuròleg, va establir una teoria en què l’inconscient hi tenia una gran 

importància (juntament amb el preconscient i el conscient)  i era l’explicació de tots els impulsos humans. 

 

Il·lustració 8: Konstantin 
Stanislavski 
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diferencià de la resta en l’època perquè pretenia aclarir les causes internes que originen 

un cert resultat en el moment, i no sobre el resultat final. 

El seu sistema va servir de porta a la creativitat, a que cada actor intentés descobrir per si 

mateix la forma d’actuació que s’adeqüés  més a les seves necessitats i característiques. 

2.2.2. Grotowski 

 

Jerzy Grotowski (1933-1999) va ser un director de teatre polonès. Va estudiar a Cracòvia i 

Moscou, i tot seguir inicià la seva carrera com a director i teòric teatral fundant una 

companyia pròpia. Al llarg de la seva carrera professional triomfà amb les seves 

adaptacions lliures dels clàssics, i la seva obra ha influït en directors i 

actors contemporanis. 

A més de director, Grotowski va esdevenir un innovador de l’escena, 

que juntament amb Barba -teatre antropològic, explicat a continuació- 

entenen el teatre com un espai per a la comunicació espiritual, on 

l’espectador és experimentador de la catarsi. Segons aquest 

pensament, la representació és un acte ritual, i el públic hi queda 

implicat directament. Grotowski creu que s’ha d’abandonar el concepte 

de “teatre total”, separat del públic simplement per ésser exposat, i 

suprimir elements per fer que aquest aconsegueixi la puresa en el seu grau més elevat. 

Investiga profundament a partir de dos elements claus i fonamentals en teatre: la veu i el 

cos. 

2.3.  Teatre antropològic 

 

El teatre antropològic o l’antropologia teatral és l’estudi que busca trobar principis 

universals útils pel treball de l’actor. No pretén descobrir lleis, sinó comportament 

fisiològic i sociocultural de l’home en situació de representació. 

 

 

Il·lustració 9: Jerzy Grotowski 
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2.3.1. Barba 

 

Eugenio Barba (1936, Itàlia) és autor, director de teatre i d’escena, i investigador teatral. 

Va ser seguidor de Jerzy Grotowsky i fundà la ISTA (International School of Theatre 

Anthropology), que reuneix representants de formes teatrals, de dansa i d’expressió 

corporal d’arreu del món que treballen conjuntament. 

 

 

 

 

 

L’any 1964 va crear l’Odin Teatret a Dinamarca, una agrupació teatral que va constituir la 

base de la INSTA i del CTLS (Centre for Theatre Laboratory Studies).  

Quelcom molt important en Eugenio Barba és la mirada i la relaxació. Segons l’autor, i 

com s’ha repetit en teories d’altres professionals teatrals, l’actor treballa sobre les tres 

lògiques fonamentals: el físic, l’emocional i l’intel·lectual. El que s’ha de fer és buscar 

l’equilibri d’aquestes tres, sense que cap predomini sobre l’altra. 

 

2.4. Teatre social  

 

El teatre social és una branca del teatre que es defineix com una via per evitar l’augment 

de les desigualtats i fer accessible una cultura a totes les persones, reconeixent-la com un 

grup creador aglutinant. Transforma els espectadors en actors i promou la resolució de 

situacions conflictives amb tècniques teatrals. Com m’he informat per part d’alguns 

professionals, el teatre social té continguts més reivindicatius, a diferència de la 

dramateràpia, que conté una vessant més psicològica. En el teatre social, el teatre 

Il·lustració 10: Eugenio Barba aplicant el teatre antropològic 
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constitueix una eina per a resoldre conflictes reals, sovint fent una crítica social que 

identifica un grup de persones –això ja es portava a terme en el teatre grec, tot i que de 

forma diferent-, per exemple: dones maltractades que reivindiquen la violència de 

gènere. Un exemple de teatre social a Catalunya és el projecte Femarec. 

2.4.1. Brecht 

 

Bertolt Brecht (1898-1956) fou un poeta, dramaturg i director teatral alemany. Les seves 

obres sempre busquen la reflexió de l’espectador i la fomentació de l’activisme polític. Cal 

destacar també la seva breu prosa de caràcter didàctic i dialèctic.  

Brecht afirma que l’espectador s’ha d’adonar, a través d’artificis 

variats, que s’ha de presenciar l’espectacle. La intenció final no és 

semblar la catarsi 2 aristotèlica, que proposava l’actuació en 

l’escenari com a moment de vida real, sinó despertar una actitud 

crítica racional enfront el que s’ha mostrat. A més, la seva 

ideologia política la trobem implícitament en el seu teatre, 

esdevenint l’antítesi del teatre burgès, i la suma amb la filosofia com a doctrina 

fonamental en la seva obra.  

Fins a la fi de la seva vida sempre va proclamar que el teatre social podia contribuir a 

modificar el món. Va crear una nova idea de l’art com a comprensió total de la història: 

que no s’observés la lírica de les coses amb valoracions subjectives, sinó amb eleccions 

humanes i morals.  

 

 

 

 

                                                           
2
 Catarsi és un concepte que trobarem sovint en l’explicació de models i branques teatrals o altres aspectes 

relacionats amb el teatre. Deriva de la llengua grega, referint-se al procediment per a curar o sanar els 
individus. Actualment, s’empra per a nombrar el canvi que experimenta una persona després de viure un 
fet transformador que provoca una exaltació molt gran 

Il·lustració 11: Bertolt Brecht 
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2.4.2. Boal 

 

Augusto Boal (1931-2009) fou un dramaturg, 

escriptor i director de teatre brasiler, creador  

dels principis del cèlebre Teatre de l’Oprimit en 

la dècada del 1960. Defensava la pràctica de l’art 

escènica com una activitat dedicada a la millora 

efectiva dels grups socials més desafavorits.  

La seva proposta és canviar les convencions 

que dominen el món de la representació, 

transformant l’espectador en el protagonista de l’acció dramàtica per a que pugui 

preparar accions reals que condueixin a la pròpia alliberació.  

A més de director i pedagog, és autor de diversos llibres sobre tècnica teatral, basats en la 

seva pròpia experiència. Va dirigir durant anys un centre de Teatre de l’Oprimit a París i 

un altre a Río de Janeiro. Va ésser premiat per la UNESCO entre altres institucions, i va 

donar peu al Teatre Legislatiu, el Teatre Invisible, el Teatre Imatge i el Teatre Fòrum. 

2.4.3. Artaud 

Antonin Artaud (1896-1948) era un autor francès que explorà la majoria dels gèneres 

literaris, utilitzant-los com a camí entre una art “absoluta i 

total”.  

Segons Artaud, el teatre ha de buscar el seu propi llenguatge 

no en el text, sinó en l’espai, i l’obsessionava trobar la realitat 

en un altra de més profunda. Aquest fet el va convertir en un 

metafísic del teatre, volent fer entendre que el teatre és una 

crisi que es resol en la mort o la curació (purificació extrema).  

És el creador del Teatre de Crueltat, que es defineix com un 

teatre difícil i cruel fins i tot per a un mateix. L’autor creu que 

Il·lustració 12: Augusto Boal, creador del Teatre de 
l'Oprimit 

Il·lustració 13: Retrar d'Antonin 
Artaud 
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no som lliures i que l’espectador ha d’estar en el centre, i la resta de l’espectacle al seu 

voltant. Aquest seguit de sons i llums que condueixen a l’acció, constitueixen el teatre, 

lluny de copiar la vida, defensant comunicar-se amb les forces pures. 

2.4.4. The Living Theatre 

 

Creat l’any 1947 a Nova York com a alternativa 

imaginativa del teatre comercial per Judith 

Malina i Julian Beck, The Living Theatre (Teatre 

Viu) és una companyia teatral americana. 

Va sorgir amb l’objectiu de representar obres 

experimentals, per tal que la inactivitat del 

públic es convertís directament en la 

participació directa en l’espectacle, deixant espai 

a la improvisació. Es produïen representacions 

en llocs poc propis (ple carrer, zones industrials) i deixaven lloc als happenings teatrals, 

que són els esdeveniments de tots experiència teatral que parteix d’una provocació i 

improvisació. Aquests principis parteixen de les arrels del Teatre de Crueltat d’Artaud, 

relacionats amb l’anarquisme, el pop-art i el moviment hippie que naixeria al cap de pocs 

anys. 

 

2.5. Teatre còmic 

 

El Teatre Còmic és la tradició popular del teatre on abunden les obres de curta durada i 

d’autor culte, destinades a un públic en general amb la finalitat d’entretenir mitjançant 

burles i caricatures. 

Il·lustració 14: l'actiu Judith Malina i l'escriptor 
Julian Beck, fundadors de The Living Theatre 
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Il·lustració 15: el teatre còmic sempre inclou humor en els seus espectacles 

Es tracta d’obres sense un desenvolupament argumental ampli, que se solen representar 

en entreactes d’obres extenses o en el seu inici. Els personatges, els temes i els ambients 

reflecteixen preocupacions i costums del moment, corresponent a la classe social més 

humil. A vegades també hi apareix una intenció clara de crítica social. 

2.6. Contes i faules 

 

Els contes i les faules, narracions breus i d’accions condensades 

però intenses, contenen una intenció didàctica o moralitzant. És 

cert que en teatre són sovint representats per infants 

acompanyats d’un to còmic, però en dramateràpia es poden 

utilitzar també per buscar una certa intenció de dimensió moral. 

Aquest gènere prové d’una simplicitat que altres tipus de gèneres 

teatrals extensos no ofereixen, però és aquesta mateixa senzillesa 

la que fa que el públic pugui entendre el missatge de rerefons de 

l’actuació, i comprendre l’actitud que mostren els personatges. 

 

2.7. Teatre educatiu 

 

L’ús del teatre com a eina per l’ensenyament no és una idea recent. Històricament el 

teatre sempre ha estat reconegut com un mitjà educatiu, que divergeix en 

característiques particulars a cada cultura. Avui en dia el teatre educatiu constitueix una 

Il·lustració 16: Igual que en 
literatura, en teatre els contes i 
les faules sempre tenen un 
rerefons moral 
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part important de la dramateràpia, ja que a través d’aquest es busquen alternatives per 

conduir una certa actitud o comportament. 

 

Il·lustració 17: el teatre pot servir com a mètode educatiu per a infants, joves i adults 

Des de la dècada del 1960, els experts anglesos pioners del teatre com a mètode 

educatiu, han desenvolupat tècniques realment efectives. Han pogut demostrar que a 

més d’influir en el desenvolupament de l’intel·lecte, amb el teatre educatiu també es 

cultiva la intel·ligència emocional i la creativitat. Les tècniques dramàtiques provoquen, 

en l’individu, la participació activa de tal manera que l’aprenentatge esdevé més divertit. 

La part d’educació en el drama no busca tant formar professionalment els actors i 

representar una obra, és més un mitjà que una finalitat. La intenció del professor és fer 

que l’alumne aprengui el camí del coneixement cap a ell mateix i cap al món que 

l’envolta. 

3. DIFERENTS ASPECTES QUE ES TREBALLEN PER MITJÀ D’EXERCICIS EN 

DRAMATERÀPIA 

 

El teatre és clarament una eina d’intervenció psicològica amb múltiples funcions. Quan 

actuem ens convertim en personatges que poden parlar, pensar, sentir, viure o creure 

lliurement i expressar emocions que serien difícils de manifestar des del nostre jo directe. 

Per tant, podem utilitzar-lo també com a màscara per demostrar-nos a nosaltres mateixos 

que podem ser més valents, i a partir d’una certa situació imaginada, crear diverses 

escenes on els personatges realitzen les accions que constitueixen la història del que 

volem transmetre. La dramateràpia inclou una gran varietat d’exercicis per dur a terme, 
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tot i que alguns d’ells no tenen per què tenir estrictament una finalitat curativa o 

terapèutica. Alguns dels exercicis són utilitzats en qualsevol branca del teatre, ja sigui a 

l’inici o durant el desenvolupament de l’activitat teatral. 

 A continuació s’exposen els valors que calen treballar a partir dels exercicis més utilitzats 

en teatre. No pretenc fer-ne una extensió i aprofundir-hi, per la simple raó que molts dels 

exercicis estan explicats a la part pràctica i allà se’n poden observar els resultats 

directament. 

3.1. Autoestima 

Un dels aspectes més importants a 

treballar a teatre és la supressió del 

judici intern dels alumnes, principal 

enemic de l’expressió artística i 

teatral. Quan ens jutgem a 

l’escenari, bloquegem part de la 

llibertat que podem arribar a tenir 

actuant. La seguretat escènica es 

veurà afectada, i conseqüentment, 

la nostra autoestima. El primer pas 

per eliminar el judici intern és fer 

desaparèixer el judici dels altres. És 

important crear a classe un ambient còmode on els alumnes no se sentin jutjats pels seus 

companys. Acceptar tot el que fan els altres a escena és un exercici bàsic per tal de que hi 

hagi un bon funcionament de les classes. El procediment de la millora del nivell 

d’autoestima és el següent: s’observa el nivell d’autoestima a través d’aspectes escènics; 

es porten a terme exercicis de comoditat; tot seguit, es fan exercicis d’autoperfecció i 

autoconeixement per millorar la pròpia seguretat; finalment, es crea un personatge. 

 

 

 

Il·lustració 18: L'autoestima és un element clau que s'ha de treballar 
des del principi en dramateràpia 
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4.2.  Capacitats cognitives 

 

El teatre no hauria de ser massa pensat, sinó sentit. Tot i 

així hi ha una part important del control del que l’actor 

està fent a escena que no podem obviar. L’exemple és 

senzill: un actor pot deixar-se anar a l’escenari i sentir 

moltes emocions, però la clau és saber-ho repetir, ja que 

les funcions no se solen representar tan sols un dia. Per 

tant, haurà hagut d’estar concentrat, ser conscient a nivell 

cognitiu dels seus actes, memoritzar-ho i saber-ho 

reproduir. Les capacitats cognitives en aquest punt entren 

en joc d’una manera clara. A l’escenari s’ha de ser ràpid. 

Per això existeixen molts exercicis que permeten treballar 

les habilitats cognitives: exercicis de concentració 

escènica, de memorització, de llenguatge (agilitat verbal i 

rapidesa mental), i d’imaginació. 

 

4.3. Habilitats socials 

 

La interpretació d’escenes quotidianes és un bon mètode per exercitar les habilitats 

socials i comunicatives dels alumnes. Els alumnes han de representar teatralment escenes 

que els són properes i assajar estratègies de resolució del conflicte plantejat. La 

potenciació de les habilitats socials es duu a terme per mitjà d’exercicis d’acció-reacció, 

de Teatre de l’Oprimit i Teatre Fòrum, d’intercanvi de personatges, de tècniques 

assertives i de situacions personals o quotidianes. 

 

 

 

 

Il·lustració 19: Desenvolupar i potenciar les 
capacitats cognitives és un aspecte 
essencial en teatre terapèutic 

Il·lustració 20: Persones amb deficiències neuromotores 
treballant les habilitats socials dalt l'escenari 
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4.4. Expressivitat personal: gest i veu 

 

Un actor necessita treballar el seu cos i la seva veu per arribar a expressar de forma clara 

una idea, un estat d’ànim o un matís del guió. Existeixen molts exercicis per treballar la 

concreció i amplificació del gest, que si s’apliquen al treball amb persones amb una 

discapacitat física o amb un trastorn relacionat amb el bloqueig corporal, poden ser molt 

útils. 

 

La veu és un instrument bàsic per a un alumne 

d’interpretació. Molts dels exercicis que es 

realitzen en una escola de teatre estan 

relacionats amb la millora de l’expressivitat 

vocal. És molt interessant aprofitar aquest tipus 

d’exercicis per treballar l’articulació de la parla 

en persona amb dificultats en el llenguatge 

verbal.  

Els principals exercicis corporals i vocals trobem: 

exercís d’expressivitat corporal, així com de veu, 

treballant especialment la respiració, el volum i 

la dicció. 

 

4.5. Emocions 

 

El teatre permet treballar les emocions des 

d’una vivacitat difícil d’aconseguir des 

d’altres disciplines. La idea és utilitzar els 

exercicis d’Art Dramàtic que permeten als 

actors connectar amb la seva manera 

d’expressar la tristesa o alegria i poder-les 

dominar correctament. Per tal d’aconseguir 

el control de les emocions, se segueix el 

Il·lustració 21: persones amb discapacitats psíquiques 
treballant la veu 

Il·lustració 22: Les emocions són un element primordial, s'han de 
controlar per tal que no n'hi hagi absència ni excés 
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següent procediment: en primer lloc, s’observen les emocions dalt l’escenari; a 

continuació, es porten exercicis de desbloqueig emocional, expressivitat emocional i 

empatia emocional; finalment, és important treballar la memòria emocional 

 

4.6. Cohesió de grup, escolta i coordinació 

 

   

És sabut que a teatre es treballa en grup. És important aprendre a escoltar-se en escena, 

respectar els companys i treballar la coordinació entre els alumnes. 

 

La creació d’una obra de teatre és una via ideal per treballar aspectes com el repartiment 

de les tasques, la implicació en els objectius grupals, la responsabilitat i la iniciativa en el 

procés de creació. La representació de l’espectacle aporta sentit al curs i transmet als 

alumnes sensació de continuïtat. Aconseguir la implicació dels alumnes en el procés de 

creació de l’espectacle de final de curs és bàsic per treballar la motivació grupal i la 

planificació. Els exercicis d’observació dels aspectes col·lectius, de coordinació grupal i 

d’escolta són claus per a la cohesió grupal. 

 

4.7. Transparència a l’escenari: La improvisació teatral 

 

La millor eina per a aconseguir que un grup de persones actuï de forma natural en un 

escenari és la improvisació. La improvisació és un exercici d’Art Dramàtic que permet a 

Il·lustració 23: Grup d'Escenaris Escpecials (veure en l'apartat 5). 
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l’alumne explorar el seu món interior i deixar-se portar per una història construïda de 

forma col·lectiva. Es tracta de crear una història de forma espontània a partir d’una idea o 

un espai proposat pel docent. 

Pel professional, és una eina útil per a 

aconseguir transparència a l’escenari. És una 

manera alternativa d’observar aspectes 

conductuals, cognitius i emocionals de la 

persona, a través de la seva interpretació 

espontània a l’escenari.  

                                                  

 El més important per realitzar una bona 

improvisació és la potenciació del joc, la 

recerca de la no racionalització. S’ha de crear un ambient còmode on la persona es pugui 

relaxar i deixi de banda el seu “desig social”, les ganes d’agradar als altres, per poder ser 

ell mateix. Si la improvisació funciona, la persona experimentarà l’alliberament que 

suposa mostrar els propis desitjos i conflictes interns sense filtre. 

 

Per tal d’obtenir una bona improvisació, s’han de seguir unes normes. Si no, ens 

arrisquem a acabar assistint a un caos difícil d’observar des de fora i avorrit de viure des 

de dins. 

4. PROFESSIONALS 

4.1. La figura del dramaterapeuta 

 

Avui en dia encara no es té massa coneixement 

de l'existència dels dramaterapeutes, els 

professionals que es dediquen a la 

dramateràpia. Són especialistes de diferents 

branques  (psicòlegs, psicopedagogs, educadors 

Il·lustració 24: persones portant a terme una improvisació 

Il·lustració 25: El dramaterapeuta s'ha de mostrar a prop 
de la persona afectada, per tal d'agafar-hi confiança 
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socials, professors,...) que s'han format  en el teatre com a eina d'intervenció terapèutica.   

 

Segons l’Associació Britànica per Dramaterapeutes (BADth) els objectius d’aquest cos de 

professionals són: 

 Promoure la salut física i mental de totes les maneres, però sobretot a través de l’ús 

del drama. 

 Protegir i promoure els interessos dels membres que ho porten a terme. 

 Defensar les normes d’Oportunitats Iguals (igualtat d’oportunitats) de l’Associació.  

 Animar a les persones que presenten les característiques requerides per exercir en 

aquesta professió i promocionar cursos  de formació. 

 

Tal i com explica la Clàudia Cedó3, alguns dels dramaterapeutes treballen en hospitals –

específicament en àmbits clínics-, i d’altres en àmbits de la comunitat: en el sector 

educatiu, presons i serveis socials. Alguns d’ells, llavors, s’especialitzen en cursos que 

s’ofereixen: ja poden ser trimestrals, mensuals, d’escasses però intensives sessions... 

Depèn de la profunditat amb què es donin els coneixements. 

Els dramaterapeutes poden treballat tant individual com col·lectivament, i estan 

involucrats en organitzacions. Aquests porten tant grups per a la preparació professional 

(duent a terme els cursos explicats anteriorment) com grups per a l’ajuda de la curació 

(pot ser una patologia, discapacitat psíquica o risc d’exclusió social), formats per alumnes.  

Tal i com em va mencionar la mateixa psicòloga, és important que es dominin les dues 

disciplines, tant la psicològica i social com la teatral. D’aquesta manera s’ofereixen classes 

amb un ampli coneixement de la tècnica teatral, però sense deixar la delicadesa amb què 

s’ha de tractar la tipologia d’alumnat amb la qual es treballa. 

  

                                                           
3
 Clàudia Cedó és psicòloga i especialitzada en teatre com a intervenció psicològica i social. Veure apartat 

“5.1. Escenaris Especials” o bé l’entrevista als Annexos. 
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5.  EXPERIÈNCIES CONCRETES 

5.1. ESCENARIS ESPECIALS 

5.1.1. Què és Escenaris Especials? 

 

Escenaris Especials és un projecte creat l’any 2006 a Banyoles a càrrec de Clàudia Cedó 

que utilitza el teatre com a eina d’intervenció psicològica. A través de l’Art Dramàtic 

treballa els principals aspectes psicosocials explicats anteriorment: l’autoestima, les 

habilitats socials, emocions, capacitats cognitives,...  

 

Il·lustració 26: projecte Escenaris Especials 

Es tracta de fer teatre com  a qualsevol altra institució, però amb un enfocament 

psicològic, social i educatiu, dirigit a persones que presenten algun tipus de discapacitat o 

en risc d’exclusió social. Per tant, la dramateràpia d’Escenaris Especials utilitza en major 

grau una vessant o una altra (més psicològica o social) depenent del grup d’alumnes amb 

el quals treballa i les necessitats que requereixen. 

5.1.2. Tipologia d’alumnat 

 

La tipologia d’alumnat que abasta Escenaris Especials és àmplia i variada. És per això que 

col·laboren amb diverses institucions, associacions o organitzacions: 

 Fundació Autisme Mas Casadevall: tracta amb joves i adults diagnosticats de Trastorns 

de l’Espectre Autista i/o de Psicosis. Amb aquest grup de persones l’aspecte que se sol 

treballar més és l’expressió i el control de les emocions. La pel·lícula-documental que 
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Escenaris Especials va estrenar l’any passat es va centrar en el grup d’aquesta 

fundació. 

 Centre Assistencial CANAAN: format per persones que presenten drogoaddiccions i 

segueixen un  programa de deshabituació de substancies additives i reinserció social. 

En aquest centre es treballa sobretot l’autoestima i la seguretat a l’escenari així com 

la tolerància a la frustració, sobretot per mitjà de la relaxació. Aquestes persones 

sovint presenten una absència d’atenció en algun aspecte de les seves vides, i quan 

s’enfronten a un públic que queda aclaparat i els aplaudeix, es produeix una millora 

significativa de l’autoestima. 

 Centre Ocupacional i Especial de Treball Coiet: joves i adults en centres especials de 

treball. Ja que estan ubicats en un centre ocupacional de treball, un valor important i 

en el que cal aprofundir és la cohesió, coordinació i escolta del grup, així com la 

motivació de cada persona per tal de sentir-se part d’aquest grup a l’hora de treballar. 

 Fundació Estany: joves i adults que presenten discapacitats psíquiques. Per tant, 

treballar les capacitats cognitives i de retruc la memòria, concentració, expressió 

corporal i comprensió del llenguatge és essencial en aquestes persones. 

 CEE Palau de Girona: format per nens i nenes que presenten deficiències 

neuromotores i necessiten una educació especial. Tenen una mobilitat reduïda i 

algunes dificultats en parlar, així que és fonamental treballar-hi l’expressivitat, 

sobretot facial. Per poder fer-ho, s’han d’autoconèixer i conèixer els altres. També és 

important treballar l’autoestima per acceptar-se i no frustrar-se. Això es fa a partir de 

la improvisació, la imaginació i la construcció de personatges. 

 Fundació Montilivi: joves i adults amb discapacitats intel·lectuals. És primordial tractar 

les habilitats socials amb aquest tipus de persones, ja que la convivència i comunicació 

són aspectes importants quan es viu i es treballa en comunitat. 

 CEE Ventijol: alumnes amb necessitats educatives especials, que presenten condicions 

de retard mental, trastorn general del desenvolupament, discapacitats psíquiques, 

sensorials o també motrius. L’objectiu és treballar la cohesió i el respecte del grup. 
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5.1.3. Professorat 

 

El projecte està impartit en cursos independents per professionals llicenciats en Psicologia 

i Art Dramàtic (en aquest cas, Clàudia Cedó). A part d’aquests, també trobem en cada 

grup que forma part del projecte, dos educadors o monitors de suport, els quals recolzen 

la tasca del terapeuta. Generalment, es donen les classes durant diversos mesos, 

d’octubre a juny, i quan aquestes es finalitzen s’estrenen tallers teatrals davant d’un 

públic, normalment al Teatre Municipal de Banyoles o a la Sala La Planeta de Girona. 

A més, Clàudia Cedó també dóna cursos per a futurs professionals del teatre com a mitjà 

terapèutic. Aquests cursos poden durar un trimestre, o algunes sessions intensives, per 

exemple. N’ha fet, de moment, a la Universitat de Girona, al Col·legi de Psicòlegs, a 

l’Hospital Psiquiàtric Santa Caterina, a El Galliner i l’ Estació Jove de Girona. 

5.1.4. L’espai d’Escenaris Especials 

 

Després d’estar en contacte amb la coordinadora d’Escenaris Especials, finalment se’m va 

donar l’oportunitat de visitar l’espai on va ser gravada la pel·lícula-documental dels 

alumnes de la Fundació Mas Casadevall d’Escenaris Especials. Es troba a l’interior de la 

Factoria d’Arts Escèniques de Banyoles. 

. 

  

 

       

 

 

 

Il·lustració 27: amb Clàudia Cedó en l’entrevista a 
Banyoles 



Curs 2012-2013               La dramateràpia: expressar-se és avançar 
 

31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.5. “Poca Vergonya”, un documental d’escenaris especials 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 32: Sessió de Cinema Fòrum a la UNED de Girona 

Il·lustració 29: La Factoria d'Arts Escèniques de 
Banyoles 

Il·lustració 28: Interior de la sala on assagen els 
membres d’Escenaris Especials 

Il·lustració 30: Interior de la sala, cadires i plafó Il·lustració 31: Interior de la sala, aforament màxim 
de 40 persones 
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El dissabte dia 28/09/2013 vaig poder assistir a una sessió de cinema fòrum a la UNED de 

Girona. Allà mateix s’hi va projectar una pel·lícula-documental sobre el grup de la 

Fundació Mas Casadevall d’Escenaris Especials.  Tot seguit, hi va tenir lloc una taula 

rodona amb els emprenedors del projecte, que van explicar més àmpliament el 

procediment i van resoldre dubtes de les persones que hi vam assistir. La finalitat 

d’aquest reportatge és, principalment, mostrar a la gent que realment les persones amb 

discapacitats són igual de capaços d’arribar on ho han fet. És més, probablement tenen el 

coratge de fer el que molta gent no sabria fer. 

 

El documental reflecteix com l’activitat teatral afecta positivament aquestes persones 

amb autisme (la majoria, perquè també presenten característiques d’altres discapacitats 

psíquiques). Els testimonis dels familiars, al llarg de la pel·lícula, corroboren que els  

afectats han fet un canvi molt gran des que començaren. Per la seva banda, els psicòlegs i 

educadors també expliquen que el teatre influeix positivament en les capacitats 

cognitives, la concentració, la memorització i les habilitats socials.  

El reportatge abasta diversos mesos. Durant aquest període de temps els alumnes 

d’Escenaris Especials preparen l’obra de teatre que representen a final de curs.  

 

Però representar-la davant de dues-centes persones no és el més important. Per 

començar, són ells mateixos els “autors” de la seva obra de teatre, és a dir, a partir 

d’exercicis que porten a terme al principi del curs, aniran creant i trobant cadascú el seu 

benestar d’acord amb el personatge que se senten més còmodes. D’aquesta manera, no 

hi ha una imposició de personatges ni un guió donat des del primer moment, ja que sinó 

no hi hauria present una característica del teatre molt important com és la lliure creació.  

 

Un cop s’ha anat trobant els rols que tenen cadascun dels seus personatges i més o 

menys la situació en què es troba cadascun d’ells, la Clàudia Cedó escriu un guió intentant 

enllaçar i interrelacionar les diferents històries que han anat creant a classe. Així, 

aconsegueix un relat únic perquè ha estat creada entre tots i alhora fa que tingui un sentit 

en la seva totalitat, sense deixar històries penjades. 
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Quan el guió està a punt, arriba una tasca molt important com és la memorització i la 

concentració. Els alumnes d’Escenaris Especials han de treballar a casa i fer un esforç per  

memoritzar el text dels seus personatges corresponents. Aquest procés comporta força 

temps, ja que a part de memoritzar, han d’aprendre a posar-se en la situació del que 

estan representant. A més, han de tenir en compte –i això probablement és el més 

complicat- les entrades i sortides i les diferents combinacions de personatges dins de 

cada escena, de tal manera que hi ha d’haver una coordinació total.  

 

Quan han superat aquesta part de tot el procediment, comença el que seria el moment 

més divertit i creatiu –podríem dir que més creatiu que el principi i tot- però alhora 

també que provoca més nervis, ja que saben que ho han de fer igual de bé que un actor 

qualsevol. 

 

Quan han adquirit l’actitud del personatge correctament, poden matisar i canviar-ne 

lleugerament les accions. Per exemple: una de les alumnes volia sortir cantant –o, si més 

no, fent playback- una de les seves cançons preferides, com és These boots are made for 

walking  de Nancy Sinatra, i en veure que s’hi implicava tant va acabar ballant-la i cantant-

la davant del públic i va ser un moment d’èxit total de l’obra.  

 

Justament pel que fa la música,  val la pena explicar com pot arribar a influir en aquests 

alumnes. A part d’aquesta escena explicada anteriorment, es podia observar al llarg de 

tot el documental com la música influïa en el comportament i concentració del grup a 

l’hora d’estar en escena. Quan la Clàudia donava una indicació a un dels alumnes, 

l’actitud d’aquest respecte l’exercici canviava força depenent de si estava acompanyat de 

música. Amb la música les persones deixen entreveure què hi ha en el seu interior més 

profund i es deixen anar de tal manera que era just en aquell moment quan sortien millor 

totes les escenes. Realment valia la pena veure-ho per observar el canvi que realitzaven. 

 

Després de molts assajos continus i fent petits retocs de tota l’obra, arriba el dia en què 

mostraran la feina d’actors feta al llarg de tants mesos davant d’un públic. Per a ells és 

molt important que surti bé i poder ensenyar als seus familiars i amics tot el treball portat 

a terme, però alhora saben que si s’equivoquen no passa res perquè aquest dia, al cap i a 
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la fi, no és el més important. Saben que no és el més important perquè darrere d’un sol 

dia hi ha hores d’implicació, però aquest esforç és reconegut per tothom el dia que es 

col·loquen davant d’un públic, i això és el que realment els fa sentir feliços. Obliden les 

dificultats o discapacitats que tenen i se senten igual que els espectadors, i realment és 

així.  

 

El missatge principal del reportatge és que no per tenir certes discapacitats –en aquest 

cas, l’autisme- el procés de creació d’una obra teatral és diferent, ben al contrari. Poden  

fer-ho igual que l’altra gent i, a més, ho fan bé, com qualsevol grup amateur o 

professional de teatre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El reportatge és útil per valorar la feina feta per aquest grup de persones. Pretenen i 

volen fer-ne la màxima difusió possible, però no és fàcil degut al tema dels drets d’autor, 

així que dubten poder mostrar-ho lliurement a través de les xarxes socials. El cosumental 

s’ha emès a la Filmoteca de Catalunya, i en altres llocs on la gent s’interessa per aquest 

tipus de treball. S’espera que es pugui mostrar en moltes més ocasions en què hi hagi 

gent interessada en fer-ho. 

 

 

 

Il·lustració 33: Taula rodona després de la pel·lícula 
documental. Director i treballadors de la Fundació Mas 

Casadevall, Clàudia Cedó i Gerard 



Curs 2012-2013               La dramateràpia: expressar-se és avançar 
 

35 
 

5.2.  EL TRAMPOLÍ 

 

5.2.1. Què és El Trampolí? 

 

El Trampolí és una associació que va néixer l’any 2000 a La Bisbal d’Empordà i treballa 

atenent persones amb discapacitat psíquica en tots els àmbits de la seva vida, per tal que 

s’integrin en la societat i no en quedin al marge. 

Per tal d’aconseguir aquest objectiu, duen a terme un seguit d’activitats que potencia en 

la creativitat i l’autonomi, així com l’autoestima i seguretat: teatre (dramateràpia però de 

forma més modesta), artteràpia, dansa, manualitats... 

A més d’aquestes activitats, també desenvolupa 

iniciatives relacionades amb l’habitatge, l’àmbit 

laboral, cultural, d’oci i mediambiental. És per això 

que El Trampolí està dividit en: 

 L’STO (Servei de Teràpia Ocupacional) servei 

que també ofereix el Centre Tramuntana de 

Palafrugell. 

 El Centre de Creativitat, on les persones     

adquireixen una responsabilitat: fer-se càrrec d’una 

botiga de segona mà, ajudar en la neteja i cuina,.. En aquest àmbit és on es 

desenvolupen les activitats lúdiques i creatives, entre les quals trobem el teatre. 

 El Pis Residència, per a les persones que són de fora o bé els caps de setmana pels 

mateixos residents del poble, ja que per algunes famílies la tasca constant que suposa 

tenir un fill amb discapacitats, pot ser més o menys dificultosa.  

Actualment es troben en un local d’espai reduït, però el mes de gener es traslladaran a un 

altre de set-cents metres que els permetrà distribuir-se més ordenadament.  

 

Il·lustració 34: Centre El Trampolí, La Bisbal 
d'Empordà 
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5.2.2. Tipologia d’alumnat 

 

El Trampolí acull tot tipus de persones que 

presentin un grau mínim de discapacitat del 33%. 

Generalment trobem persones amb  Síndrome de 

Down, algun tipus de retard mental i, en menys 

casos, persones amb un cert grau d’autisme, 

perquè aquests ja se’n van a altres centres 

especialitzats en l’espectre autista. 

 

 

5.2.3. Equip docent 

 

Tal i com em va explicar Clàudia de Cruz, l’equip docent de l’associació no pretén ésser un 

grup de perfectes professionals que tinguin tots els estudis possibles, sinó busquen el 

perfil de persona que s’adequa més amb la seva filosofia de fer les coses. La presidenta, 

Maite Cobos, és educadora social, mentre que la resta poden ser monitors de lleure o 

amb una certa formació d’atenció al discapacitat. Els monitors mateixos poden conduir 

activitats com ara l’artteràpia o manualitats. També hi ha un psicòleg i una treballadora 

social, però no col·laboren amb les activitats creatives que es duen a terme durant la 

tarda. 

5.2.4. El Trampolí i el teatre 

 

El teatre va ser una de les primeres activitats que va 

néixer a El Trampolí.  Des de fa tretze anys, 

aproximadament un 50% dels alumnes porten a terme 

la dramateràpia, a càrrec de la mateixa directora i 

presidenta Maite Cobos.  

Il·lustració 35: alumnat d'El Trampolí, a 
l'esquerra Maite Cobos 

Il·lustració 36: Trampolí i el teatre 
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Anys enrere es feia teatre com a activitat regular setmanal, però actualment assagen 

durant els mesos de tardor, i estrenen una obra per Nadal.  

El teatre al Trampolí és una activitat alliberadora per als participants, ja que potencia 

notablement la seguretat, el desenvolupament del llenguatge, l’autoestima, el parlar 

davant dels altres, la memòria i la concentració.  

5.2.5. Un dia teatral amb El Trampolí 

 

Després de força temps des que havia començat la meva recerca, se’m va permetre 

assistir i fins i tot dirigir alguns exercicis d’un assaig amb els alumnes d’El Trampolí, 

mentre preparaven la seva obra que es representarà el dissabte 14 de desembre de 2013 

al Teatre Mundial, a La Bisbal d’Empordà. 

Aquesta representació és oberta al públic, on els actors formen una part molt important 

del procés. Tant és així, que durant l’assaig -tot i tenir unes pautes força marcades per tal 

de no desviar-se del fil conductor narratiu-, se’ls permetia col·laborar en la creació de 

l’acció, sempre i quant anés d’acord amb el seu personatge.  

 

Il·lustració 37: Tarda amb l'alumnat d'El Trampolí que participa en la representació teatral. 

 A baix al mig, Nazareth Henares, la coordinadora de l'obra 

Establint la direcció a càrrec de Maite Cobos i Nazareth Henares (cursant el grau d’Art 

Dramàtic a El Galliner), es pretén tractar els tòpics nadalencs, tot incorporant temes que 

afecten a la societat actual i fent-ne una crítica, sempre buscant l’humor. Es marquen les 

accions, però sempre és possible sortir del guió mentre que el que s’afegeixi tingui sentit i 

sigui profitós pel que es vol explicar. L’obra que fan cada any per Nadal és una barreja de 

text i música, ja que així treballen la part corporal i memorització de passos.  
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Vaig poder comprovar que a estones s’havien de canviar alguns trets a la força, ja que 

part del llenguatge els podia dificultar l’actuació i en aquells casos era convenient 

adaptar-ho per fer-ho més clar i entenedor. Tot i que els personatges que representen 

poden ser els mateixos cada any (figures pròpies del Nadal), els temes varien, destacant 

sempre la situació econòmica, política i social en què ens trobem. També vaig observar 

que tots i cadascun d’ells són plenament conscients del que es viu actualment, i que fins i 

tot es poden trobar en el dubte de com tractar aquestes qüestions, ja que saben que són 

delicades.  

Tot i aquest esperit de superació del centre, el teatre no imposa unes normes en El 

Trampolí. Sí que s’intenta fer de la millor manera possible, però saben que s’hi esforcen i 

si quelcom surt malament l’últim dia mai se li pren una vertadera importància. 

Tot i així, arriben a memoritzar el seu paper gairebé igual que algú sense discapacitats 

psíquiques, es deixen portar per l’emoció i viuen cada rèplica entregant-se i donant el 

màxim de si mateixos, així com ho fan amb totes les altres activitats creatives que els 

permeten deixar-se anar, treure el que senten i, sobretot, riure.  

 

Il·lustració 38: Força i companyerisme del conjunt d'actors d'El Trampolí 
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6. UNA EXPERIÈNCIA AMB L'ALUMNAT DE LA USEE DE L'INS FREDERIC 

MARTÍ CARRERAS 

6.1. Què és una USEE  

 

Una USEE és una Unitat de Suport d’Educació Especial, una aula on assisteixen grups 

d’alumnes d’Educació Primària o Secundària que presenten dificultats grans 

d’aprenentatge. Es van formar pensant en els alumnes que no poden assistir en un centre 

d’Educació Especial, però tampoc podrien seguir el ritme de les classes ordinàries a causa 

de les dificultats intel·lectuals. 

Les unitats USEE van ser creades sota el paradigma de l’escola inclusiva, és a dir, intentar 

que els nens i nenes puguin ésser inclosos al màxim possible dins l’entorn d’una escola o 

institut ordinaris. 

Una USEE està formada per diversos especialistes en Educació Especial: educadors, 

psicòlegs, psicopedagogs... En aquest cas en concret, a l’Institut Frederic Martí Carreras, 

la pedagoga Nuri Juanes és qui m’ha permès conèixer de la millor manera possible la 

unitat del centre i els alumnes que la formen. 

6.2. Descripció de l'activitat: alumnat, espai i  periodització 

 

Una USEE sol estar configurada per uns set o vuit alumnes, però aquest era el límit de fa 

uns anys, ja que el màxim possible actualment està posat en els onze o dotze alumnes.  A 

la USEE del nostre centre hi ha vuit alumnes d’entre primer i quart d’ESO. L’alumne que 

entra ha de presentar un Dictamen per part de l’EAP. Aquest nen o nena presenta un 

seguit de característiques, així que no hi pot accedir qualsevol alumne per una tria de 

manera informal. L’EAP valora si l’alumne presenta discapacitats intel·lectuals i 

plurideficiències i, per tant, si és un candidat per entrar a la USEE. En alguns casos, 

trobem les USEE comportamentals, que es regeixen més pel comportament que no per 

l’intel·lecte de l’alumnat. 
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Les USEE de les escoles o instituts se solen trobar en aules qualssevol, però totes 

concentrades en una zona en concreta, com passa en el nostre centre. Les sessions que 

duré a terme seran en la classe mateix on els alumnes estudien i treballen. Aquesta 

pràctica es portarà a terme en vuit sessions d’una hora cadascuna, i serà dividida en dues 

parts. Les primeres sessions es poden trobar una mica lluny de temps algunes respecte les 

altres fetes el mes de maig, però les quatre últimes es duran a terme de forma més 

continuada, fent-ne una per dia un cop acabat el curs escolar. 

6.3. Quadern de bitàcola del taller de teatre: tipus d'exercicis realitzats i 

resposta dels alumnes 

 

El quadern de bitàcola reflecteix el procés que fan els alumnes de la Unitat de Suport 

d’Educació Especial de l’ Institut Frederic Martí Carreras de Palafrugell a través d’exercicis 

teatrals. La finalitat és corroborar si l’activitat els aporta algun benefici, tenint en compte 

que tenen certes dificultats a l’hora d’escoltar atentament i aprendre.  

 

Com que no es van poder fer  totes les classes de manera continuada, he dividit aquesta 

tasca en dues parts: les primeres quatre hores han estat per a provar un tast de l’activitat 

teatral per a què s’acostumessin a prendre consciència del seu cos, per millorar expressió 

corporal a l’hora d’estar en escena i per fer jocs diversos en què havien de prestar 

atenció. Les quatre últimes hores em vaig centrar en la preparació de la representació  

d’un conte breu i adaptat, per tal de desenvolupar la memòria i l’habilitat d’expressar-se 

verbalment un cop adquirida l’habilitat d’expressar-se físicament. 

 

Tot el treball ha estat enregistrat en vídeo, per tal de poder realitzar un reportatge de 

l’experiència (es mostrarà en l’exposició oral d’aquest Treball de Recerca). 
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6.3.1. Part primera: conèixer el teatre a través d’exercicis  

 

PRIMERA SESSIÓ  13/05/2013 

 

Tot i que la seva psicopedagoga Nuri Juanes ja els  ha resumit qui sóc i què farem durant 

aquestes vuit hores, el que faig només d’arribar és presentar-me i explicar als alumnes 

de la USEE amb més detalls per quin motiu faig aquest treball i intento motivar-los per 

tal de fer-ho més divertit. 

 

Il·lustració 39: Sessió 1. Els explico el que farem 

 

Activitats prèvies 

 

 Presentació de cada alumne dient el seu nom, edat i gustos personals. La majoria dels 

alumnes no han fet mai res relacionat amb el teatre, però un d’ells m’explica que ha 

acudit a l’Aula de Cinema de Palafrugell que dirigeix Juan Moliner. Arraconem les taules i 

obrim l’espai per tal de que s’hi trobin més còmodes i puguin moure’s lliurement sense 

obstacles. 

 

 Abans de provar exercicis de moviment, ens asseiem en rotllana per fer més clara la visió 

entre tots i comencem amb el primer joc. Es tracta d’un joc de coneixença en què cadascú 

ha de dir el nom dels anteriors nois i llavors el seu. D’aquesta manera és més fàcil 

recordar el seu nom i que es comenci a trencar el gel entre ells a l’hora de fer aquest tipus 
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d’activitats per molt que ja es coneguessin. Un cop hem completat la primera ronda, fem 

el mateix però exagerant la forma en què pronunciem els noms, i els  suggereixo que ho 

diguin com si els estiguessin cridant. 

 

Activitats de desenvolupament 

 

 Donem entrada als exercicis més bàsics teatrals, que són els de moviment per l’espai. En 

el primer, hauran de caminar a la velocitat que els marqui amb els nombres 1, 5, 10. Quan 

més inferior és el nombre, han d’anar més lents i viceversa, de manera que el 5 servirà 

per marcar un ritme normal, de pas, entre els dos extrems. Aquest exercici servirà per 

aprendre a controlar dues coses alhora: l’atenció de relacionar el nombre amb la velocitat 

i haver de moure’s tal i com el nombre indica. 

 

Al cap d’uns cinc minuts de pràctica, ho complico una mica més. Incorporo tots els 

nombres d’entre 1 i 10 i han de saber regular la seva velocitat dins del marge d’aquests 

deu nombres, en funció del nombre al que s’acosti més. Per exemple: si dic 2, hauran de 

caminar molt lentament, però no pas tan excessivament com si digués l’1. 

 

Per motius explicats a les observacions, canvio l’exercici i en comptes d’utilitzar nombres, 

utilitzo les paraules “molt poc”, “poc”, “normal”, “molt” i “moltíssim”. D’aquesta manera 

veuen més clar com han de caminar (o en l’últim cas, gairebé córrer).  

 

 En aquest proper exercici hauran de parar atenció al nombre que jo dic i moure’s cap a la 

persona corresponent el més ràpid possible. Si cal també formaran petits grups. La seva 

psicopedagoga, Nuri Juanes, s’ofereix voluntària per tal de ser nombres parells quan jo 

digui “2” o “4”, per exemple. 

 

Activitats de tancament 

 

 Per tal d’aplicar un exercici fet feia una estona i relaxar-nos al mateix temps, els faig 

caminar dient els termes “lent”, “ràpid”, etc. però, alhora, han d’incorporar la respiració 
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d’acord amb la paraula que dic. Al concentrar-se en la respiració –practicant 

correctament la inspiració i expiració- 

prenen consciència del propi cos. 

 

 Per acabar, l’últim exercici és ja una 

mica més lúdic i per a que s’ho passin 

bé però també hi hagi acció-reacció. 

Han de passar-se una pilota de mida 

normal mentre es va caminant i han 

de dir el nom del destinatari però 

abans de tirar-la, sense improvisar. 

 

 Tot i així, el fet de dir-ho i que l’altre l’agafi ha de ser ràpid ja que la gràcia del joc és que 

sigui dinàmic.  

 

Conclusions i/o Observacions 

 

 Per començar, he vist que ja en el primer exercici de coneixença tenien algunes 

confusions: a vegades deien el seu nom en primer lloc quan en realitat havien de dir tots 

els de la rotllana abans de dir el seu. En algun altre cas, després que gairebé tothom 

hagués participat, l’alumne ha començat a dir els noms en el sentit oposat que havíem 

acordat. 

 

 He hagut de canviar el segon exercici ja que –com tenia entès que podia passar en alguna 

ocasió a causa de les dificultats que poden tenir- no entenien massa bé la relació 

nombres-velocitat. Observo que mitjançant aquest canvi entenen molt millor l’exercici i el 

fan correctament. Els reconec que ho han fet bé perquè se sentin més segurs i vegin que 

són capaços de fer-ho sense pors. L’únic inconvenient que hi trobo –això ja ho aniré 

repetint i s’anirà millorant en les properes sessions- és que caminen formant cercles i, per 

tant, no aprofiten tot l’espai del que disposen, però més endavant ja ho poliran.  

 

Il·lustració 40: Exercici de la pilota, un dels que més els va 
agradar 
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 L’últim exercici –el de la pilota- ha resultat positiu i ha agradat a tothom de manera 

fascinant. Això potser és perquè estan més acostumats a fer jocs d’aquest tipus a 

educació física o en altres moments que no pas a practicar-ne de teatrals. 

A part dels possibles matisos que hagi pogut trobar a l’hora de fer un exercici més bé o 

malament, m’he trobat amb què algunes vegades s’asseien sobre les taules, es recolzaven 

a la paret, o bé miraven per la finestra distraient-se mentre jo explicava un joc. És normal 

perquè tant ells com jo ens hem d’acostumar encara a treballar de manera conjunta i 

sobretot ells han de perdre aquesta mica de vergonya que encara guarden, fet que ja es 

millorarà al llarg dels dies. 

 

SEGONA SESSIÓ 14/05/3013 

 

Igual que a la primera classe, en aquesta segona tampoc tinc la sort que tots els alumnes 

de la USEE assisteixin a classe, així que els exercicis són portats a terme per un grup més 

reduït. 

Activitats prèvies 

 El primer exercici consisteix en organitzar-se en una rotllana i algú s’ha de col·locar al mig. 

La persona en qüestió dirà alguna cosa que li agrada i tot seguit els que l’envolten s’hi 

acostaran més o menys en funció de si comparteixen aquell gust. Aquest exercici serveix 

per a la cohesió de grup i molt sovint és utilitzat en les primeres classes teatrals de 

qualsevol persona que comenci. Jo participo també en el joc per tal de fer el joc amb més 

gustos diferents i més divertit. A continuació, també s’haurà de sortir un per un al mig, 

però aquesta vegada pronunciant el nom de cadascú exageradament i amb un moviment 

característic, així no es deixa de treballar la vergonya. 

 

 Per agilitzar i fer més dinàmica la classe, continuem amb un exercici de cos però anant 

més de pressa: hauran de caminar molt ràpidament per la classe (sense arribar a córrer) 

esquivant-se els uns amb els altres, sense xocar ni establir cap tipus de contacte. 
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Activitats de desenvolupament 

 Tot i que els exercicis corporals i de moviment siguin primordials en les primeres sessions, 

trenquem una mica la monotonia i en duem a terme un de concentració, on han de 

pensar sense poder parlar. L’exercici consisteix en ordenar-se en  una fila seguint un ordre 

(segons el que digui, pot ser ordre d’edat, de número de peu, lletra inicial del nom...) i 

fent possibles suposicions ho han d’intentar encertar en silenci. Un cop disposats en la 

filera, podran parlar i comprovar si s’han ordenat correctament. 

 

 Abans de començar la part final , els proposo un últim exercici de presa de consciència 

corporal d’aquesta sessió, ja que estar dret i caminar no és l’única forma d’expressió 

corporal, sinó que estirar-se i deixar-se portar pot resultar molt més productiu i donar 

resultats molt interessants.   

Així doncs, vaig fer sonar diverses melodies que expressin diverses sensacions, algunes de 

ben contràries: tranquil·litat, angoixa, por, diversió, etc. El fet que hi hagi música fa que es 

puguin moure –ja sigui estirats, ajaguts o drets- més lliurement i deixant-se portar. Un 

cop s’aixequen de terra seguint la melodia, els proposo que s’imaginin diverses 

situacions: estar en un bosc ple de boira, que hi hagi algú que els segueix, que estiguin 

passant-s’ho d’allò més bé,... 

Activitats de tancament 

 Per treballar amb més profunditat el que s’ha dut a terme a la segona sessió però de tal 

manera que jo els pugui veure bé, ens posem drets en rotllana –sense que es moguin- i 

els demano que es concentrin bé per posar la cara que jo els demano. Per exemple: cara 

d’enfadat, vergonya, trist, feliç, rialler, por, marejat, fàstic... D’aquesta manera treballem 

només l’expressió facial i els és més fàcil de concentrar-se que no utilitzant també tot el 

cos. 

Conclusions i/o Observacions 

 El primer exercici l’han realitzat correctament i han estat sincers dient què els agradava i 

què no. Amb la resta dels exercicis d’escalfament han fet el mateix. 
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 L’exercici d’ordenar-se en una fila ja els ha costat més, ja que no podien evitar parlar en 

no sentir-se segurs de si ho estaven fent bé, però mica en mica ja han anat captant el 

funcionament. 

 

 A la part final dels exercicis més importants, hi ha hagut resultats sorprenents i molt 

interessants. La música estimulava les seves emocions, de tal forma que es deixaven anar 

més que mai i entraven realment en la situació que els proposava, seguint el ritme 

melòdic i sentint les sensacions que aquest pretenia transmetre. 

 

 En l’últim han progressat bastant des de que l’han començat fins que l’han acabat. Al 

principi, per exemple, confonien la cara de “ser feliç” amb “riure’s d’algú”. Llavors els he 

dit que el que han de fer no és fer-ho perquè sí, sinó imaginant-se que realment es troben 

en aquella situació, i poc a poc han anat perdent la inseguretat i ho han fet cada vegada 

més exagerat. 

En aquesta classe tampoc hi han pogut assistir tots els alumnes, per tant m’he trobat amb 

què alguns d’ells ja portaran força coses bàsiques apreses i d’altres hauran de començar 

de zero. 

Alguns dels nois i noies que tenen més capacitat a l’hora d’aprendre, els feia més 

vergonya i en l’últim exercici, per exemple, posaven la cara un segon –sense imaginar-se 

que es troben realment en la situació- i deien “ja està”. Altres que els sol costar més 

entendre què han de fer, en canvi, un cop sabien en què consistia ho feien sense 

preocupacions i mostraven les seves emocions i expressions el màxim que podien. 

 

 

 

 

 

Il·lustració 41: Exercici en què ens apropem segons si "ens 
agrada" o "no ens agrada" 
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TERCERA SESSIÓ 15/05/2013 

 

En aquesta tercera sessió ja incorporo alguns exercicis de memorització, a més dels 

d’expressió corporal. Potser en un curs normal seria una mica aviat, però com que no 

disposo de molts de dies, m’haig d’organitzar per poder tocar una mica totes les diferents 

activitats bàsiques teatrals. 

 

Activitats prèvies 

 

 Aquest primer exercici combina la relació cos-cervell. Per començar caminen –com és 

freqüent en els primers exercicis de cada classe- i quan jo dic la paraula “stop”, s’han de 

parar i tancar els ulls. Un cop els han tancat, jo els faig a cadascun d’ells una pregunta que 

no té res a veure amb el fet d’haver-se mogut per l’espai, sinó que serveix per a observar 

si tenen capacitat de retenció d’imatge mentre caminen. Aquestes preguntes són (se’n 

poden fer d’altres) : “de quin color és la samarreta que porta aquest company teu?”, “qui 

porta aquest tipus “x” de sabates?”, “qui recordes, des de quan has tancat els ulls, que 

està més a prop teu?”,... 

Un cop feta la primera ronda, els faig obrir els ulls i tornar a caminar. Quan paren altre 

cop, els torno a fer preguntes com: “quantes roses hi ha sobre la taula de la vostra 

professora?”, “saps quantes ampolles d’aigua hi ha sobre la prestatgeria del fons?”, “de 

quin color és “x” dibuix penjat en el suro?”, “quin objecte hi ha al penjador?”,... 

 

 Un cop havent acabat, passem a imaginar-nos un objecte qualsevol i a concentrar-nos per 

a poder representar-lo sense haver de dir res i que la resta de persones endevinin de què 

es tracta. 

Activitats de desenvolupament 

Caminen per l’espai i quan es troben amb algú han d’aprendre a aguantar la mirada 

durant cinc segons sense riure, concentrant-se amb l’expressió facial i coordinant-se amb 

l’altre company. Per a fer-ho una mica més complicat, després no només s’han de mirar 

als ulls sinó que també s’han de saludar cada vegada més efusivament. 
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 A partir d’ara –amb l’exercici anterior intentava enfortir el vincle entre ells- ja comencen a 

treballar més la confiança amb els altres. S’agrupen per parelles: un es tapa els ulls amb 

una banda i l’altre l’ha de guiar per l’espai. La persona que porta els ulls tapats ha de 

confiar prou amb l’altra persona com per caminar a ritme normal i, més endavant, ràpid. 

 

 Per acabar aquesta part principal, els tapo els ulls a tots i tanco els llums i, sense parlar ni 

dir res, han d’endevinar qui és la persona que es troben. 

 

Activitats de tancament 

 

 Per acabar i aplicar el que s’ha treballat en aquesta classe, han de dur un exercici molt 

semblant a l’anterior però a l’inrevés. Han de caminar per l’espai però contràriament a 

trobar-se amb els altres, els han d’intentar esquivar fent el mínim soroll possible. 

D’aquesta manera, les persones que es troben estan eliminades i l’última persona que 

quedi sense que ningú l’hagi tocat és el “guanyador”. 

Conclusions i/o Observacions 

 La primera ronda del primer exercici ha sortit a la perfecció, però a les següents els anava 

fent preguntes més complicades i en alguna ocasió ja no han encertat el que els 

demanava. 

 

 El segon exercici ha sortit molt bé i gairebé sempre hem encertat l’objecte de cadascú a la 

primera, però el que curiosament he observat és que els alumnes que presenten menys 

dificultats d’aprenentatge –els que solen entendre els exercicis més fàcilment- són els 

que tenien més dubtes a l’hora de pensar quin objecte escollirien i de quina manera el 

representarien. També cal explicar que contràriament, als que els costa més entendre 

què s’ha de fer, de vegades deien en veu alta l’objecte abans de ser endevinat perquè 

sentien que no ho acabaven de fer bé, tot i estar equivocats. 

 

 En el primer exercici de la part més important de la classe, m’he trobat amb què sovint 

anaven a buscar la persona amb qui tenen més confiança per fer la salutació, però jo no 
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els he permès i els he dit que se saludessin i s’abracessin amb qui es trobessin de cop i 

volta. Al principi s’han mostrat una mica vergonyosos però poc a poc s’han deixat anar. 

 

 Portar els ulls tapats i deixar-se guiar per un altre els ha resultat molt divertit i s’ho han 

passat molt bé, de manera que com mes bé s’ho passaven, millor el feien.  

Quan havien d’endevinar qui era l’altre, sovint havia de repetir que no podien dir amb 

veu alta qui eren ells perquè s’havia d’endevinar, així que hi ha hagut forces interrupcions 

amb aquest exercici en concret. 

 

 Després del penúltim exercici, m’ha sorprès que aquest últim el fessin amb total silenci i 

de la manera que ho havien de fer, però també s’ha de dir que els ha costat força més 

d’entendre el funcionament d’aquest que no pas el de l’anterior. 

 

 

Il·lustració 42: Exercici amb els ulls tapats 

 

QUARTA SESSIÓ 27/05/2013 

 

Aquesta és l’última sessió de la primera part de la pràctica que he anat realitzant. Tinc 

sort perquè per fi, en aquesta quarta classe, assisteixen tots els alumnes. L’inconvenient 

principal és que no tots han començat des del mateix moment, així que els alumnes que 
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no hi havien pogut assistir anteriorment s’han de posar al dia i intentar agafar el ritme de 

llibertat d’expressió que han anat assimilant els seus companys. 

 

Activitats prèvies 

 

 Ja que s’han incorporat alguns alumnes nous, primer em presento i els faig presentar, i 

perquè no els vingués tot de cop, per escalfar torno a repetir l’exercici de passar-se la 

pilota al mateix temps que diuen els noms, ja que els va agradar molt i considero que és 

dinàmic i fàcil per a la primera classe d’alguns. 

 Ja que al primer dia no va funcionar del tot els exercicis de moviment amb paraules més 

complexes, en aquesta sessió ho torno a provar. Quan dic “foc” han de caminar normal, si 

dic “aire” caminar endarrere, si dic “terra” fan un sal i si dic “gel” es queden congelats. Al 

cap d’uns minuts canvio en gran part l’exercici, i en parelles han d’anar caminant inspirant 

profundament i de puntetes quan dic “VA”, i de genolls i expirant quan dic “BOH”. Aquest 

serveix per a tenir consciència de la respiració al mateix temps que tot el propi cos. 

 

Activitats de desenvolupament 

 

 Per a que els nous alumnes entrin més en el món teatral, demano als que porten més dies 

que repeteixin el joc de dir el seu nom d’una manera exagerada. Tot seguit caminen per 

l’espai buscant l’actitud que jo els demano: trist, enfadat, feliç,... (no amb el cos i la cara 

sols i per separat, sinó ja mostrant l’actitud amb ambdós elements). 

 Per tal de treballar amb més profunditat les actituds i per fer que hi apliquin tota la 

concentració possible, dividim la classe en quatre seccions diferents, cadascuna de les 

quals representarà una sensació: por, riure, cansament, picor. Hauran d’anar pujant 

gradualment l’actitud de la sensació que els ha tocat a mida que jo ho vaig indicant, fins a 

arribar al punt culminant i més exagerat possible d’aquesta sensació. Un cop han donat el 

màxim, van baixant l’actitud d’aquesta sensació i fan rotació cap a la propera. Per ajudar-

los, els poso música que els ajudi a implicar-se en l’emoció. 
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Activitats de tancament 

 

 Després d’un exercici intens de treballar emocions i actituds, anem acabant la classe amb 

un de més relaxant, però això no vol dir que no s’hagin de concentrar, perquè 

precisament serveix per a treballar la memòria. En un cercle, surt una persona al mig. 

Aquesta persona realitza qualsevol acció –fer veure que xuta una pilota, que saluda...- i 

abans que els altres l’imitin, en fa una altra, de manera que tothom ha de recordar la 

primera acció que ha imitat. Aquesta és una manera clara de treballar la memorització 

d’accions. 

 Ja per acabar aquesta primera part del tast teatral d’aquests alumnes, i tot i que queda 

molt poc temps per a que acabi l’hora, vull que provin el que és una improvisació ja que 

és un exercici clau i molt creatiu. Encara que no s’ha pogut treballar a fons per la manca 

de temps, no hauran pogut dir que mai han treballat –ni que sigui per uns minuts- una 

improvisació. Evidentment aquesta improvisació va acompanyada d’unes pautes que els 

dono. Per exemple: proposo que estan en una perruqueria on hi ha dues perruqueres, 

tres clientes i dos homes que estan esperant les seves dones. 

 

Conclusions i/o Observacions 

 

 He hagut de corregir en diverses ocasions la manera com feien el primer joc els alumnes 

nous, però a part d’això, han gaudit molt més que l’altre dia fent-lo. 

 

 En el segon exercici s’ho han passat molt bé, tant, que entre que eren forces i la seva 

energia, xocaven amb objectes i elements de la classe. Al principi ho han captat 

perfectament, però a mida que anava avançant augmentava la velocitat en què els 

indicava les posicions i ho trobaven més difícil, però també més divertit. Quan he canviat 

part de l’exercici per caminar inspirant i expirant, he observat que els alumnes amb 

menys dificultats s’avorrien força, mentre que els altres ho feien amb més entusiasme. 

 Amb l’exercici de les actituds reconec que la música ha ajudat molt que se situessin i 

realment han donat molt de si mateixos. A algun alumne li feia mandra fer-ho exagerat, 
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de tal manera que he hagut de controlar la situació el millor que he pogut i estic satisfeta 

perquè ho he pogut reconduir adequadament. A banda d’això s’ha de dir que s’han 

concentrat molt i que aquí s’ha notat el canvi en comparació al primer dia. L’actitud que 

més els ha agradat representar és la de riure, i realment reien de debò i se’ls veia molt 

contents. 

 

 S’ha de reconèixer que han recordat la majoria de les accions imitades pels seus 

companys en el penúltim exercici. 

 

 A la improvisació de l’últim exercici ha sortit realment la seva creativitat i, a part de 

l’exercici de la part principal, és on he pogut apreciar més el canvi que han fet respecte la 

primera classe. Deixaven que la situació fluís i gairebé creaven sols un petit diàleg entre 

perruqueres, dones i homes. 

 

 

Il·lustració 43:Exercici amb música 

 

6.3.2. Segona part: preparació de l’obra 

 

CINQUENA SESSIÓ 17/06/2013 
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A partir d’aquest moment les classes ja no es basaran en els exercicis–només els primers i 

últims minuts de cada classe- sinó en la preparació d’una breu i simple adaptació 

d’Adelaida Frías, que torna a adaptar Muntsa Tortós, d’un conte clàssic, en aquest  En 

Joan sense por. Tot i que és lògic que en tan sols quatre sessions no s’aprendran tot un 

guió i l’actitud pròpiament dita del seu personatge, podran sentir de quina manera es 

prepara una obra encara que sigui de la manera més senzilla possible. Des de la cinquena 

fins la vuitena sessió s’aniran incorporant elements nous com és un guió curt, material i 

atrezzo  perquè se sentin més còmodes i identificats. 

Activitats prèvies 

En aquesta primera part els faig fer alguns dels exercicis que havíem fet anteriorment –els 

dies que hi ha temps- perquè no els vingui de cop la lectura i interpretació del guió i es 

puguin concentrar. 

 En primer lloc els faig caminar per l’espai i els faig fer certes accions d’acord amb el que 

dic: han de badallar, simular que tenen singlot, tos, fer gàrgares, han de roncar, bufar. 

 A continuació els faig fer el conegut joc del mirall: es col·loquen per parelles i han de fet el 

que fa l’altre, però intentant no riure i concentrant-se amb cada detall. 

Activitats de desenvolupament 

 Els explico en què consisteix el conte d’ En Joan sense Por, i comencem a repartir els 

personatges d’acord amb el que prefereixen ells. D’aquesta manera no n’hi haurà cap que 

estigui descontent amb el seu i serà més fàcil a l’hora d’interpretar. Com que en el conte 

apareixen més personatges dels alumnes que hi ha, en alguna escena m’hi hauré 

d’incorporar –i així també els facilito la tensió de la posada en escena-, i en d’altres 

diferents personatges apareixeran com un de sol, o al contrari, n’hauran d’interpretar 

algun de secundari de més. Tot seguit, els pregunto què tenen a casa que els pugui servir 

per identificar-se i l’últim dia, a la petita representació final, tothom ho haurà de portar. 

 Comencem a interpretar els personatges. Com que és el primer dia jo els llegeixo el què 

han de dir, però el proper dia tindran fotocòpies perquè intentin interpretar tot llegint el 

guió.  
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En les primeres escenes el que trobem majoritàriament és text, però un cop l’acció 

dramàtica va avançant trobem alguns moments en què algun d’ells haurà de sortir com a 

un altre personatge per tal de completar l’escena. En aquests casos, el que treballen més 

que el que està indicat en el guió és el cos i el moviment i, per tant, posen en pràctica el 

que han après en les sessions anteriors. Precisament en aquests moments se senten més 

lliures i capacitats perquè, en haver-ho treballat, saben com ho han de fer. 

Activitats de tancament 

 En aquesta sessió no hi ha exercicis per a concloure la sessió ja que l’objectiu era poder 

representar tota o gran part de l’obra i tot i així no s’ha pogut. Simplement, el que fem al 

final és apuntar en un paper què ha de portar cadascú d’ atrezzo. 

Conclusions i/o Observacions 

 El primer joc ha estat de breu durada i ha sortit força bé. Al segon, però, al principi 0els 

costava aguantar el riure i s’ho prenien més com un joc qualsevol, però mica en mica 

anaven fent accions més complexes i l’altre s’havia de concentrar més en imitar-lo. 

 Al principi de la interpretació de personatges els costa recordar les rèpliques que els 

indico que han de dir i quan en diuen una amb l’actitud corresponent, els acaba fent 

vergonya o bé els altres riuen de la situació. Els indico que ho han de continuar fent així, 

perquè més endavant s’acostumaran a fer-ho amb l’actitud correcta i la resta ja s’hi anirà 

acostumant, de manera que no riuran com ho feien fins aleshores. 

o També em trobo amb què haig d’escurçar fins i tot algunes parts que ja estan 

adaptades, perquè observo que seria fer-ho més complicat si ho haguessin de dir 

tot tal i com està indicat en el guió. 

 Amb el que se solen divertir més és amb les acotacions, ja que el fet de posar certes 

cares, dur a terme certes accions, mostrar una actitud determinada, etc. fa que no 

estiguin tota l’estona repetint les rèpliques. 
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                                              Il·lustració 44: Montem les escenes mentre els llegeixo el guió 

 

En aquesta primera sessió de la representació d’una obra teatral ja he pogut observar 

amb més detall com apliquen el que porten après fins ara i com incorporen tot el treball 

de cos i actituds un cop posats en escena. Un cop portat a terme, veig que hi ha alumnes 

–com acostuma a passar- que tan sols de començar una oració ja saben el to i la manera 

en què han de dir-la, i d’altres que els costa més i, per tant, he de fer més curta la seva 

part de diàleg. Tot i així, a la propera sessió es provarà de fer-ho mentre llegeixen i així 

podré comprovar com els va millor. 

 

 

SISENA SESSIÓ 18/06/2013 

 

En la sisena sessió ja els reparteixo els guions per a veure si és una millor manera de 

representar la breu obra o bé els distreu i els aporta més inconvenients i dificultats que 

no pas beneficis.  

 

Activitats prèvies 

 

 Per no perdre la costum i perquè no oblidin com d’important és l’actitud en la qual un 

actor es predisposa, i com influeix a l’espectador, els proposo un divertit joc en què han 

d’imitar l’animal que els anomeno. A continuació, per treballar només la zona facial com 
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hem fet en sessions anteriors, els proposo certes situacions “fàstic en mirar alguna cosa” , 

per exemple, i s’han de concentrar en representar-les. 

Activitats de desenvolupament 

 Sense donar massa temps als exercicis inicials –perquè si no, no hi hauria temps de 

centrar-nos en el que és important en aquesta segona part- passem directament a la 

lectura de l’obra, mentre intenten actuar de la millor manera possible. 

Activitats de tancament 

 En aquesta sessió, igual que a l’anterior, no hi ha exercicis que ajudin a tancar la sessió, ja 

que ni tan sols hi ha hagut temps per acabar la lectura fins l’última escena. Tot i així, n’he 

pogut extreure moltes conclusions, algunes de més o menys positives. 

Conclusions i/o Observacions 

 Només de començar em trobo amb què els alumnes que són més àgils en la lectura 

entenen que el que està entre parèntesis són indicacions dels seus actes, mentre que els 

que s’aturen més a l’hora de llegir no entenen què són les acotacions i cal explicar-los-les. 

El que observo en tots és que sí que és cert que en alguns dels seus parlaments hi posen 

èmfasi, però en general els que hi posen entusiasme són els que recorden d’haver dit 

amb una actitud concreta el dia anterior, ja que les oracions que no recorden les llegeixen 

neutralment, tal i com estan plantejades en el guió. 

Després de tots els obstacles plantejats, decideixo que les emocions i actituds orientades 

a les acotacions seran indicades per part meva, ja que llegint-ho no ho acaben d’entendre 

correctament. També, en algun cas en concret on llegir pot suposar un endarreriment del 

grup i pot portar un temps prolongat, ajudo abreviant les frases –que ja estaven 

adaptades-, de les rèpliques i fins i tot, els dic sense que utilitzin el guió. 

 Tot i que concentrar-se en el text suposa una menor concentració en actuar, m’aporta 

alguna conclusió positiva, i és que al moment d’intentar entendre què llegeixen es 

qüestionen el significat de certes paraules i, d’aquesta manera, adquireixen nou 

vocabulari. 
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En general, i després d’aportar un sistema més didàctic a la classe d’actuació, no puc dir 

que hagi estat exitós el mètode de lectura de l’obra teatral. Em trobava amb què els 

alumnes –com és normal- se centraven més en el fet de llegir bé que no pas en el fet 

d’actuar correctament, de manera que l’actuació quedava molt més reduïda i tampoc era 

el que m’interessava del tot. M’interessava veure si podien compaginar les dues coses de 

la mateixa manera, però m’he trobat també amb què hi havia alumnes que llegien 

fluidament i d’altres que s’entrebancaven molt, de manera que gairebé sempre en el final 

d’una escena ja no sostenien el guió sinó que els indicava com ho havien de fer sense 

llegir, perquè aquest acte els distreia. També, els que mostraven més dificultats eren els 

que menys ganes tenien d’entrar a escena i quan no hi eren estaven més dispersos mirant 

per la finestra, per exemple. 

 

Tot i així, i mirant-ho positivament, m’ha servit per a veure quin mètode de representació 

els és més eficaç i perquè no tot és negatiu, ja que mai repercuteix negativament el fet de 

llegir i encara menys enriquir-se en vocabulari. 

 

 

 

Il·lustració 45: Llegim el guió tots junts 
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SETENA SESSIÓ 19/06/2013 

 

Aquesta és la penúltima sessió abans de la petita representació final. En veure que llegir 

no és el funcionament òptim per a representar l’obra, decideixo tornar a les arrels de la 

primera classe de la segona part i anar avançant a mida que jo els vaig llegint les 

rèpliques. A més, aquest cop jugaran amb avantatge, i és que ara no hauran d’imitar el 

que jo dic per primer cop, sinó que alguns ja recorden els seus parlaments més 

importants i el to amb el qual els han de dir. 

 

Activitats prèvies 

 Ja que a l’última sessió vam deixar l’obra a mitges, acabem les dues últimes escenes que 

quedaven amb guió, tot i que tinc present que avui la millor opció és fer-ho sense. 

Activitats de desenvolupament 

 Comencem a actuar gairebé sense l’ajuda del guió –excepte en alguns moments aquells 

que es veuen en cor de fer-ho correctament amb aquest- i jo els vaig repetint el que diu el 

seu personatge. 

Activitats de tancament 

 Com ha anat succeint en la segona part de les classes, no som a temps de dur a terme 

exercicis finals, però aquesta és la primera sessió en què acabem de representar En Joan 

Sense Por a temps abans que acabi l’hora. D’aquesta manera, la deixem ben preparada –

tot i que continuaran rebent indicacions per part meva- pel dia de la “funció”, que és 

l’endemà. 

Conclusions i/o Observacions 

 És una bona senyal que alguns dels alumnes ja recordin el que han de dir en els seus 

moments més representatius, això indica un avenç en memorització del text i de l’actitud 

que han de mostrar en el moment en què parlen. 

Cal esmentar també, però, que els nois i noies que presenten més dificultats no mostren 

canvis gaire representatius, i fins i tot poden arribar a mostrar poc interès a l’hora 

d’adaptar-se al seu personatge i dir les rèpliques corresponents. En aquests casos, 
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continuo abreviant les oracions adaptades ja anteriorment, però tot i produir aquests 

petits canvis que faciliten la vocalització i pronunciació, no varia gaire el resultat.  

 

 

           Il·lustració 46: Continuem preparant les escenes 

En general, s’aprecia una notòria millora en el grup, però sempre trobem matisos i es 

presenten dos extrems en l’alumnat, depenent de l’interès i implicació que hi posen. 

El que és curiós és que els alumnes que gaudien més portant a terme els exercicis teatrals 

de la primera part de la sessió són els que s’avorreixen més a la segona part. Segons com 

ha anat funcionant tot el seguit de classes, intueixo que es deu a que això passa perquè 

són els que presenten un grau de discapacitat intel·lectual superior, ja que els que en 

aquesta segona part gaudeixen més llegint i creant un personatge s’avorrien més, 

contràriament, a l’hora de fer exercicis més senzills. 

 

VUITENA SESSIÓ 20/06/2013 

 

Després de set hores de treball a la introducció teatral amb els alumnes de la USEE, en 

aquesta última sessió presentem, de forma breu i força guiada, una petita representació 

d’ En Joan sense Por. En aquesta classe, tenim com a espectadora una de les 

psicopedagogues del centre, la Nuri Juanes, perquè pugui comparar si hi ha hagut un 

procés amb resultats efectius des de la primera sessió, on també va assistir. 
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 Ja que és l’últim dia, no disposem de temps per dur a terme exercicis per introduir i 

concloure la classe, però només durant uns dos minuts abans de començar a representar 

l’obra, els deixo la pilota perquè puguin jugar al mateix joc del primer dia, que els va 

agradar molt. 

Tot seguit, comencem la representació ja amb tot el material (vestuari i atrezzo).  

 

 

                       Il·lustració 47: El dia de l'obra, representació d'En Joan Sense Por 

 

Després de tan sols tres dies assajant, ja recorden força de tot el que han de dir, i no 

només del que han de dir, sinó també de les accions, gestos i cares que han de posar en 

cada situació, que això pot arribar a ser molt més important. Al llarg de tota l’hora 

observo com ja no fan el que han de fer tan mecànicament, sinó que arriben a gaudir i a 

riure actuant, ja que hi ha moments molt còmics i passant-s’ho bé encara s’arriba a 

recollir més fruits i bons resultats del treball portat a terme. 

 

El que també aprenen ja a fer sense que els ho digui és mantenir el silenci i respecte pels 

que estan a escena, tret importantíssim en una obra teatral. Així no només es respecta als 

altres, sinó que també s’aprèn d’ells.  
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Il·lustració 48: Final de la representació 

 

Finalment, després d’uns quaranta-cinc minuts, finalitzem la representació i saludem tots 

satisfets de la feina realitzada. Puc dir que al llarg de totes les sessions –malgrat les quatre 

primeres fossin força saltades- els alumnes de la USEE han après molt i, el que és millor, 

han mostrat interès pel món del teatre.  

6.4. Valoració general de les parts implicades 

 

Una vegada acabada la pràctica que he elaborat, desenvolupat i analitzat puc dir que ha 

estat una gran experiència no només a nivell acadèmic, sinó també a nivell de creixement 

personal. 

Segons els nois (es reflecteix en el projecte en vídeo, mostrat a l’exposició oral) el resultat 

ha estat satisfactori i afirmen que els ha ajudat a deixar-se anar, a no estar tant pendents 

de si fan bé o no una cosa, perquè en un grup tothom té dret a equivocar-se. Les tutores 

de la USEE, especialment la Núri Juanes, que ha seguit el procediment assistint a la 

primera i última classe, també es mostren orgulloses de la feina feta i fins i tot proposen 

als nens tornar a fer alguna activitat teatral en un futur. La resposta dels nois és que els 

agradaria repetir-ho. 

Tot i l’escassetat de classes, puc dir que he pogut observar un progrés, encara que no 

profund. El que sí que puc afirmar és que des del primer dia a l’últim han entès el 
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funcionament del que pot ser una classe de teatre, han deixat de distreure’s al 

començament dels exercicis, s’han concentrat cada vegada més a l’hora de fer-los i, 

sobretot –el que he notat més- s’han deixat anar. 

A més de tot el que ens ha pogut aportar tant a mi com a ells, ha fomentat un aspecte 

que ens afecta a nosaltres i a la resta del centre: la convivència i el respecte. Quelcom tan 

simple com pot ser una classe dels exercicis més bàsics teatrals en un grup d’un institut 

pot reforçar les relacions dins d’aquest i contribuir a que no es creï el fenomen d’exclusió 

social. Tot això ajuda a crear bon ambient dins el centre. 

 

 

                Il·lustració 49: Els alumnes acaben d'actuar molt satisfets 
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CONCLUSIONS 

Respecte als objectius 

 

Un cop acabada la recerca, puc dir que he pogut assolir els meus objectius i les metes que 

em proposava, és clar que no sempre ha estat un camí planer. 

Respecte al primer objectiu, he pogut conèixer de manera molt completa el concepte de 

dramateràpia, ja que gràcies a les diverses fonts bibliogràfiques i persones entrevistades 

he obtingut molta informació variada. Al principi, quan vaig començar la recerca 

d’informació, pensava que un dels obstacles més difícils de superar seria que no trobaria 

material on s'expliqués bé el concepte i tot el que hi està relacionat, però de fet 

m’equivocava i amb el temps vaig veure que això era una de les parts menys 

problemàtiques. Hi ha molts articles i pàgines en anglès (moltes més que en català o 

castellà) que informen sobre la teatreteràpia, així que he hagut de dedicar temps a 

traduir i resumir. Això, de fet, no ha estat un problema, perquè la majoria dels mots i 

expressions les entenia i, fins i tot, m’ha agradat haver de fer aquest petit esforç.  A part 

del concepte en si, havia de saber quina metodologia utilitzen els professionals i això ho 

he aconseguit gràcies a les entrevistes i alguns altres llibres. 

 Després de les entrevistes a la Clàudia Cedó, directora d'Escenaris Especials, i la Clàudia 

de Cruz, educadora social i responsable de la gestió d'El Trampolí i les visites al centre, he 

pogut comparar el concepte de dramateràpia en dos llocs força diferents. El segon 

objectiu, doncs, també l'he assolit. Si parlem d’Escenaris Especials podem pensar que 

l’aplicació de teatre terapèutic està enfocada cap a una vessant més professional, ja que 

es única i exclusivament a la teràpia de persones discapacitades a través del teatre. Per 

contra, a El Trampolí, que és un centre ocupacional, el teatre és una de les moltes 

activitats que s’hi fan i llavors és lògic que no tingui el mateix pes. El teatre influeix molt 

en l’avanç dels alumnes, mai deixa de fer-ho-, però també porten a terme moltes altres 

activitats (artteràpia, musicoteràpia...) que també contribueixen a la millora de les 

persones. 
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Així doncs, mentre a Escenaris Especials hi ha diversos grups de centres i fundacions 

diferents (que equivaldrien a una associació com El Trampolí) on s'aplica la dramateràpia 

una hora setmanal durant tot el curs, a El Trampolí és una activitat que es porta a terme 

sobretot per Nadal, quan representen una obra assajada durant la tardor. 

Si em fixo en l’inventari d'exercicis,  puc dir que és un dels apartats que sento que he 

complert de la millor manera. La cerca dels exercicis i la seva funció ha estat àmplia: per 

començar,  jo ja tenia una base teatral entre la meva experiència a l’Aula de Teatre de 

Palafrugell i l’escola de teatre El Galliner a Girona, o sigui que podia extreure exercicis que 

a nosaltres ens funcionaven i que també eren aplicables a altres persones. Per la seva 

banda, la meva tutora del Treball de Recerca ha preparat alguns cops activitats de caire 

teatral amb alumnes de l’ESO, de manera que també em va poder proporcionar idees 

d’exercicis que ella aplicava. A més, la Clàudia Cedó, psicòloga i graduada en Art Dramàtic, 

em va explicar com treballava i em va deixar un petit dossier que té per a cursos de 

formació a professionals on s’explica molt bé quin aspecte es treballa amb cada exercici. 

Per últim, els llibres de didàctica que tenia detallaven com s’havien d’ensenyar i per a què 

es portaven a terme.  

Ja acabant amb el tercer objectiu, he pogut corroborar que el teatre és, clarament, una 

via de creixement i d’avanç de les capacitats d’una persona. Sí que s’ha de dir que no ho 

he pogut  realitzar una anàlisi psicològica profunda perquè tampoc tinc una formació 

sòlida en aquest sentit, però després del que he observat (pèrdua de la vergonya, millora 

de la imaginació i creativitat, augment de la memorització, etc.) puc arribar a concloure 

que si aquesta activitat es portés a terme durant més temps d'una manera regular i 

periòdica, es podrien observar canvis més notables en el comportament dels alumnes. 

Suposo, per exemple, que amb algunes sessions més es podria veure un canvi en el 

“deixar-se anar”, és a dir,  els alumnes perdrien més la por i guanyarien autoconfiança.  

D’aquest apartat n’estic força satisfeta perquè he sigut capaç de posar-me a l’altra banda, 

com a directora. Sé que no sóc ni una professional en teatre, ni una  psicòloga o una 

pedagoga, però m'he vist en cor de dur a terme l'activitat amb els alumnes de la USEE, 

m’ho he pres com un autèntic repte i els resultats han estat satisfactoris. 
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Tal i com m'havien explicat  la meva tutora i la directora del centre, aquesta recerca no 

només m'influirà a nivell professional, sinó també personal. Ha estat una bona 

experiència que m'ha comportat un creixement personal.  

L'activitat, a més, ha ajudat a millorar les relacions socials entre els estudiants del centre, 

la qual cosa afavoreix la cohesió i el bon ambient general. Els alumnes em van mostrar 

simpatia i afecte ja en la primera sessió i cada vegada que em troben pels passadissos em 

saluden amb il·lusió. A mi també m'ha servit per conèixer altres estudiants del centre amb 

qui habitualment no tinc tracte. 

Respecte al treball en general 

 

Tal i com s’acaba d’exposar, he pogut complir amb els objectius i no n’hi ha cap que hagi 

de negar, però s’ha de dir que els mitjans i el camí per aconseguir-ho no ha estat fàcil.  

Al principi tenia una idea de treball que no és la que he acabat realitzant: pretenia 

descobrir la dramateràpia però d’una manera diferent, assistint a diversos centres arreu 

de Catalunya on s’apliqués i observant com funcionava amb les persones que presenten 

discapacitats. Aquesta idea inicial, però, vaig descobrir ben aviat que seria gairebé 

impossible realitzar-la: a l’hora d’enviar correus a diversos centres (Associació Teatre de 

l’Oprimit de Barcelona, per exemple)  em negaven l'assistència. La tasca que fan és 

realment delicada i el fet que algú hi anés com a observador podria influenciar d’alguna 

manera o altra en el comportament dels alumnes. Tot i que és comprensible, aquest 

entrebanc em va desanimar força. 

Així doncs, quan no sabia encara concretament com enfocaria el treball, la meva tutora, la 

professora Muntsa Tortós, i la directora de l’institut, la Sra. Teia Galí, em varen fer una 

proposta molt interessant que vaig acceptar pensant que seria una molt bona idea de 

recerca i de creixement personal: impartir un taller de teatre als alumnes de la USEE. 

Aquestes professores i la psicopedagoga de la USEE del centre,  la Sra. Nuri Juanes, que 

també va veure que podria ser una experiència productiva, em van facilitar les coses a 

l'hora d'acordar el nombre de sessions i els horaris. 
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Per conèixer millor el funcionament de les USEE, vaig assistir també una Unitat de Suport 

d’Educació Primària d’un centre de Girona on la meva tia treballa. Una de les 

treballadores, la Thais Roig, em va proporcionar informació sobre teatreteràpia, ja que 

havia fet un curs de formació professional amb la professora Clàudia Cedó.  

D’aquesta manera, vaig començar les classes a la USEE de l’INS Frederic Martí Carreras. 

Els nois de seguida es van mostrar amigables i,  tot i que algun dia les sessions eren més 

interessants o divertides que d’altres, em vaig sorprendre a mi mateixa sabent controlar 

les classes. Pensava que en alguns moments es podien produir situacions que em 

superessin, però no va ser així. Vaig mostrar-me més pacient que mai –molt més que a la 

vida personal o acadèmica- i vam arribar a tenir una bona relació amb l’alumnat, sempre 

incloent bromes i humor en les vuit hores que hi vaig passar. Això demostra que no per 

fer un treball t’ho has de passar malament, a mi personalment m’agradava molt el que 

feia, independentment dels obstacles que m'anava trobant. 

 Per completar i enriquir el meu treball, vaig pensar que,  a més de treballar amb 

persones amb discapacitat intel·lectual, també seria interessant fer-ho amb persones 

amb discapacitat psíquica, així que em vaig dirigir al centre ocupacional Tramuntana de 

Palafrugell. Els vaig explicar  el projecte i els vaig preguntar si em deixarien fer les 

mateixes classes que estava a punt de començar a l’institut però amb els adults que 

treballaven allà, i així poder fer una comparació dels dos centres. No va poder ser per 

problemes burocràtics, bàsicament: en ser un espai reconegut com a centre ocupacional, 

s’haurien d’haver tramitat papers d'assegurança i, a més, calia contractar un professor,  jo 

tan sols podia fer d’observadora sense contribuir-hi, i això s'allunyava del meu propòsit.  

A l’estiu, vaig deixar el treball una mica més de banda, i al començament de curs m’hi he 

hagut de tornar a posar de valent. En primer lloc, havia de transcriure tot el quadern de 

bitàcola perquè només ho tenia enregistrat a la càmera de vídeo, i passar-ho a escrit 

detallant els exercicis i la reacció dels nois era una tasca força feixuga de fer.  Un cop 

acabada aquesta part, havia de fer el que tothom havia fet anteriorment: acabar el marc 

teòric.  

Durant el mes de setembre vaig assistir a la projecció del documental “Poca Vergonya” 

d’Escenaris Especials, a la UNED de Girona. Aquesta pel·lícula-documental  i el debat 
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posterior em van ser de gran ajuda perquè vaig poder resoldre molts dels dubtes que 

tenia i perquè vaig corroborar que la metodologia que jo havia utilitzat amb els alumnes 

de la USEE era l’encertada.  

Quan ja s’anava apropant la data d’entrega amb el mes d’octubre, vaig poder, per fi, 

completar la meva recerca de coneixements. En veure la meva insistència i interès,  tant 

l’associació El Trampolí com la Clàudia Cedó, la responsable d’Escenaris Especials, es van 

avenir a col·laborar amb la meva recerca. Vaig poder aconseguir el que em faltava.  

Clàudia de Cruz i Maite Cobos, treballadora i directora d’El Trampolí, respectivament,  es 

van mostrar realment amables des del primer moment, convidant-me a un dels assajos de 

l’obra de Nadal i posteriorment assistir a l’estrena. Assistir als assajos, va ser una 

experiència única, em va omplir significativament i penso que és una llàstima haver trobat 

una oportunitat així tan tard, perquè la feina que fan en aquest centre ocupacional és 

admirable i valuosa.  Per altra banda, l’entrevista que vaig mantenir a Banyoles amb la 

Clàudia Cedó,  que també em va mostrar les instal·lacions  on es va rodar el reportatge 

abans esmentat, em va resultar clau per tal d’entendre el teatre com a eina d’intervenció 

psicològica. Fins i tot, em va proposar de penjar les parts del meu treball que parlessin 

sobre Escenaris Especials en les seves pàgines oficials, com per exemple al Facebook. 

També em va convidar a les jornades de teatre inclusiu on s’ajunten actors sense i amb 

discapacitats. 

Després de tot aquest procés amb alts i baixos i moments millors o pitjors, no em 

penedeixo de res del que he fet des del primer moment, perquè he acabat aconseguint el 

que volia, encara que fos de manera diferent al que pensava en un principi. A més, en cap 

moment he fet quelcom que em desagradés, ja que com explico a la Introducció, el teatre 

sempre m’ha fascinat. Si anem més enllà de la recerca, el treball m’ha fet créixer com a 

persona, m’ha obert un ampli món, en el qual realment es pot trobar el que busques  i 

així superar-te moment rere moment. He entès que les limitacions se les posa un mateix, i 

que amb esforç i perseverança tots podem aconseguir el que ens proposem. 

 He vist que ni les discapacitats són capaces d’acabar amb un projecte. El teatre és 

quelcom que uneix a tothom qui ho prova i és una de les poques maneres en què no es 
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pot diferenciar algú d’algú altre simplement pel que sembla ser. Perquè al final, tothom 

arriba allà mateix. 

AGRAÏMENTS 

 

M’agradaria agrair l’ajuda de tota la gent que ha col·laborat d’alguna manera en la meva 

recerca: en primer lloc, a la meva tutora de Treball de Recerca Muntsa Tortós, per 

mostrar interès en el meu treball des del primer moment i oferir-me noves visions i 

possibilitats de dur-lo a terme;  a Teia Galí i Nuri Juanes, per deixar-me realitzar el 

projecte amb els nois de la USEE i també mostrar-se interessades per aquest; a l’alumnat 

de la USEE per haver-me deixat que els proposés fer un tast de teatre; d’alguna manera 

als meus professors de teatre de l’Aula de Palafrugell (Dani Rebollo) i d’El Galliner (Pere 

Hosta i Marta Corral), per ensenyar-me una base teatral que he pogut aplicar; a Clàudia 

Cedó, per fer-me veure com el teatre pot repercutir positivament a nivell psicològic i 

social i explicar-me com funciona Escenaris Especials; a Maite Cobos, Nazareth Henares i 

Clàudia de Cruz, per la seva humilitat i generositat a l’hora de deixar-me entrar en el món 

d’El Trampolí; al meu germà Francesc Niell, per ajudar-me amb el disseny de la portada 

com a dissenyador interiorista que és; al meu germà Enric Niell per ajudar-me amb el 

projecte en vídeo com a comunicador audiovisual que és; a la meva tia Doris Maninger i a 

la Thais Roig per haver-me deixat veure com funcionava una USEE quan encara no ho 

sabia; a la meva família, sobretot als meus pares, Marta Congost i Martí Niell, i al meu avi 

Francisco Congost,  per haver-me portat on feia falta i per fer-me costat i donar-me 

suport sempre que em veia una mica perduda. 

BIBLIOGRAFIA 

Llibres 

 

- Beatriz Pérez Sánchez i Ángel Muñoz Calvo, El teatro cómico popular, Editorial Castalia, 

2001 

 



Curs 2012-2013               La dramateràpia: expressar-se és avançar 
 

69 
 

- David Read Johnson i Renee Emunah, Current Approaches in Dramatherapy, segona 

edició, Springfield; Illinois, publicat per Charles C. Thomas, 2009 

 

- Gisele Barret, Fichas Pedagógicas de Expresión Dramática, primera edició, Outremont; 

Quebec, Edicions Recherche en Expression, 1990 

 

- José Cañas, Didáctica de la expresión dramàtica, segona edició, Barcelona, Ediciones 

Octaedro, 1999 

 

- Sue Jennings, Ann Cattanach, Steve Michell, Anna Chesner i Brenda Meldrum, The 

Handbook of Dramatherapy, primera edició, Londres, Routledge, 1994 

 

- Dossier: Clàudia Cedó, El teatre com a eina d’intervenció psicològica, informatiu pels 

cursos de preparació professional 

 

- Dossier: Muntsa Tortós, Textos d’Adelaida Frías: En Joanot sense Por, adaptació del conte 

 

Pàgines WWW 

 

 

- Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella. Postgrau en Teatreteràpia (en línia). 

Accessible a http://www.iesp.cat/Postgrau/postgrau-en-teatreterapia.html   (Consulta 

19-03-2013) 

 

- Bahai Studies. History of Drama Therapy (en línia). Accessible a 

http://www.bahaistudies.net/asma/dramatherapy.pdf (Consulta 19-03-2013) 

 

- Tamtampress. El teatro como terapia (en línia). Accessible a  

http://tamtampress.es/2012/12/31/el-teatro-como-terapia/ (Consulta 19-03-2013) 

 

http://www.iesp.cat/Postgrau/postgrau-en-teatreterapia.html
http://www.bahaistudies.net/asma/dramatherapy.pdf
http://tamtampress.es/2012/12/31/el-teatro-como-terapia/


Curs 2012-2013               La dramateràpia: expressar-se és avançar 
 

70 
 

- Salud Mental. Sección: Rehabilitación Psicosocial; EL TEATRO CON FIN TERAPÉUTICO (en 

línia). Accessible a http://saludmental.info/Secciones/rehabilitacion/2007/teatro-terapia-

mayo07.htm  (Consulta 19-03-2013) 

 

- Teatroterapia y counseling. ¿Qué es la Teatroterapia? (en línia). Accessible a 

http://teatroterapiaycounseling.blogspot.com.es/2012/06/que-es-la-teatroterapia.html 

(Consulta 26-03-2013) 

 

- Coordinadora Profunds. FACTORS EMOCIONALS EN L’ATENCIÓ A PERSONES AMB 

DISMINUCIÓ PSÍQUICA (en línia). Accessible a 

http://www.coordinadoraprofunds.org/docs/219/salmurri.pdf (Consulta 26-03-2013) 

 

- Plays/Drama. Ice breakers: Circle Games (en línia). Accessible a                      

http://plays.about.com/od/actvities/a/circlegames.htm (Consulta 3-04-2013) 

 

- Badth. The Britist Association of Dramatherapists (en línia). Accessible a      

http://badth.org.uk/dtherapy (Consulta 16-04-2013) 

- Anglia. Dramatherapy (en línia). Accessible a 

http://www.anglia.ac.uk/ruskin/en/home/prospectus/pg/dramatherapy.html (Consulta 

30-04-2013) 

 

- ITG Psicodrama. Jacob Levy Moreno y el Psicodrama (en línia). Accessible a 

http://www.itgpsicodrama.org/jacobo.html (Consulta 11/07/2013) 

 

- RED TEATRAL. El método Stanislavski (en línia). Accessible a 

http://www.redteatral.net/noticias-el-m-todo-stanislavski-118 (Consulta 03-08-2013) 

 

- Escenaris Especials. Escenaris Especials (en línia). Accessible a 

http://www.escenarisespecials.com (Consulta 08-08-3013) 

 

- Teatro Meti2. Jerzy Grotowski (en línia). Accessible a  

http://www.teatro.meti2.com.ar/teatristas/notables/grotowsky/grotowsky.htm 

(Consulta 26-08-2013) 

http://saludmental.info/Secciones/rehabilitacion/2007/teatro-terapia-mayo07.htm
http://saludmental.info/Secciones/rehabilitacion/2007/teatro-terapia-mayo07.htm
http://teatroterapiaycounseling.blogspot.com.es/2012/06/que-es-la-teatroterapia.html
http://www.coordinadoraprofunds.org/docs/219/salmurri.pdf
http://plays.about.com/od/actvities/a/circlegames.htm
http://badth.org.uk/dtherapy
http://www.anglia.ac.uk/ruskin/en/home/prospectus/pg/dramatherapy.html
http://www.itgpsicodrama.org/jacobo.html
http://www.redteatral.net/noticias-el-m-todo-stanislavski-118
http://www.escenarisespecials.com/
http://www.teatro.meti2.com.ar/teatristas/notables/grotowsky/grotowsky.htm


Curs 2012-2013               La dramateràpia: expressar-se és avançar 
 

71 
 

 

- Tomtatospirit. Anthropological Theatre, Theatre Anthropology (en línia). Accessible a 

http://www.tomatospirit.com/blog/anthropological-theatre-theatre-anthropology 

(Consulta 15-09-2013) 

 

- Tactuacion. Teorías de la Actuación, Eugenio Barba (en línia). Accessible a 

http://tactuacion.blogspot.com.es/2011/11/eugenio-barba_8600.html (Consulta 15-09-

2013) 

 

- Amistad hispano-soviética. Berthold Bretch, el renovador del teatro social (en línia). 

Accessible a http://amistadhispanosovietica.blogspot.com.es/2010/04/berthold-brecht-

el-renovador-del-teatro.html (Consulta 22-09-2013) 

 

- 24 symbols. Teatro del Oprimido, Augusto Boal (en línia). Accessible a 

http://www.24symbols.com/book/espanol/augusto-boal/teatro-del-oprimido?id=8033 

(Consulta 22-09-2013) 

 

- El teatro en la historia. Antonin Artaud (en línia). Accessible a 

http://teatroenlahistoria.blogspot.com.es/2008/09/antonin-artaud.html (Consulta 25-09-

2013) 

 

- Living theatre. History (en línia). Accessible a http://www.livingtheatre.org/about/history 

(03-10-2013) 

 

- Vimeo (09/04/2011). Ejemplo impro teatral Match Improvisación (en línia). Accessible a 

http://vimeo.com/22430409 (Consulta 06-10-13) 

 

- El Trampolí. Qui som (en línia). Accessible a http://www.eltrampoli.net/qui-som/ 

(Consulta 19-10-2013) 

 

- Youtube (28/07/2011). El Trampolí – UN GRANITO DE ARENA (en línia). Accessible a 

http://www.youtube.com/watch?v=Sm69icR3rEc&hd=1 (Consulta 19-10-2013) 

 

http://www.tomatospirit.com/blog/anthropological-theatre-theatre-anthropology
http://tactuacion.blogspot.com.es/2011/11/eugenio-barba_8600.html
http://amistadhispanosovietica.blogspot.com.es/2010/04/berthold-brecht-el-renovador-del-teatro.html
http://amistadhispanosovietica.blogspot.com.es/2010/04/berthold-brecht-el-renovador-del-teatro.html
http://www.24symbols.com/book/espanol/augusto-boal/teatro-del-oprimido?id=8033
http://teatroenlahistoria.blogspot.com.es/2008/09/antonin-artaud.html
http://www.livingtheatre.org/about/history
http://vimeo.com/22430409
http://www.eltrampoli.net/qui-som/
http://www.youtube.com/watch?v=Sm69icR3rEc&hd=1


Curs 2012-2013               La dramateràpia: expressar-se és avançar 
 

72 
 

- Usuaris. Gèneres literaris (en línia). Accessible a  

http://usuaris.tinet.cat/jta/generes.html (Consulta 02-11-2013) 

 

- Xtec. U.S.E.E. (Unitat de Suport d’Educació Especial) (en línia). Accessible a 

http://xtec.cat/ceipprogres/serveis/Presentacio%20USEE.pdf (Consulta 02-11-2013) 

ANNEXOS 

Entrevistes 

Entrevista a una professora i directora d’un projecte: psicòloga especialitzada en teatre 

 

CLÀUDIA CEDÓ 

Clàudia Cedó és una psicòloga llicenciada l’any 2005 en la Universitat Autònoma de 

Barcelona. Al cap de quatre anys es gradua en Art Dramàtic al Centre de Formació Teatral 

El Galliner de Girona, i durant aquest període de temps també es forma en Teatre Social i 

de l’Oprimit. 

Durant la seva carrera professional en psicologia ha treballat en centres de deshabituació 

de tòxics i en Centres Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya, però també exerceix 

com a educadora en centres per a persones amb trastorns psicòtics, i com a professora en 

l’Aula de teatre de Banyoles, fet que l’impulsarà a crear el projecte Escenaris Especials, 

unint teatre amb psicologia. Ha estat també docent, impartint cursos on la temàtica 

principal era precisament aquesta mescla de disciplines, i a nivell personal ha participat i 

continua formant part de diversos projectes, ja sigui com a actiu o com a directora. 

 

http://usuaris.tinet.cat/jta/generes.html
http://xtec.cat/ceipprogres/serveis/Presentacio%20USEE.pdf


Curs 2012-2013               La dramateràpia: expressar-se és avançar 
 

73 
 

 

Il·lustració 50: Clàudia Cedó, psicóloga i  graduada en Art Dramàtic 

 

Quines branques del teatre treballen la vessant més psicològica de les persones? 

Hi ha moltes corrents que han barrejat el teatre i l’àmbit social o l’àmbit psicològic. El 

Psicodrama constitueix una font important per al teatre terapèutic, com també ho fa el 

Teatre de l’Oprimit d’Augusto Boal que neix a la dècada del 1960. Boal comença a 

treballar amb camperols per a què es rebel·lessin una mica  però a l’escenari, contra el 

sistema i la societat del moment. A partir d’allà es comença a fer servir el teatre com una 

eina per a la crítica social, el que passa és que el Teatre de l’Oprimit i el Teatre Social 

tracten temes de caràcter social. És a dir: si fas teatre amb dones maltractades, l’obra de 

teatre anirà sobre el maltractament.   

El que fem amb Escenaris Especials no és així, a nosaltres la temàtica ens és més 

indiferent, la trien els nois i pot ser sobre tot. A partir del que ells volen parlar, comencem 

a treballar. Diguéssim que la teràpia és a l’hora de fer teatre, és fent teatre que 

s’aconsegueix treballar tots els aspectes necessaris. 

Quina formació professional tens? 

Jo sóc psicòloga, graduada en Art Dramàtic i formada en teatre. Faig teatre des que tenia 

deu anys i vaig assistir a l’Aula de Teatre de Banyoles, després a Girona i més tard a 

Barcelona.  
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Quin tipus de professionals podrien aprendre a aplicar el teatre amb una finalitat 

psicològica? Hi ha cursos que els preparin? Quina n’és la durada? 

Els cursos que dono són dirigits a professionals i a estudiants, n’he fet a la Universitat de 

Girona de jornades d’un dia, al Col·legi de Psicòlegs durant un trimestre o un semestre, a 

El Galliner i l’Estació Jove de Girona que dura un trimestre i a l’Hospital  Psiquiàtric Santa 

Catarina per a personal clínic durant algunes sessions. Pots apuntar-te i fer servir el teatre 

com una eina d’intervenció psicològica. Realment en els cursos fem teatre el que passa és 

que per exemple, pensem: aquest exercici que pels actors comporta seguretat escènica, 

nosaltres de retruc treballem l’autoestima. Així diem la utilitat i funció de cada exercici. 

Penso que és bo estar format en els dos àmbits, perquè a vegades he vist gent del món 

només exclusiu del teatre que els pot faltar algun coneixement de la banda més delicada i 

psicològica. Penso que és un tema que s’ha de saber com portar si per exemple els 

alumnes es descompensen, jo per exemple tinc alumnes que tenen autisme o trastorns 

psicòtics i que de cop pot ser que se’t posin a plorar  o els vingui algun atac d’ira perquè el 

teatre remou sentiments. Amb això vull dir que és bo tenir recursos per tal de controlar la 

situació. Tot i així, també passa a l’inrevés: hi ha persones com educadors socials que es 

poden posar a fer teatre però potser si no has fet mai teatre a nivell de dirigir un 

espectacle, pot passar que es noti que el teatre amb persones discapacitades sigui 

avorrida de veure o que no tingui la qualitat que pot tenir representat per actors 

professionals. Penso que es poden aconseguir les dues coses i aconseguir resultats molt 

bons. 

 

En que consisteix exactament el projecte Escenaris Especials?  

Escenaris Especials va néixer l’any 2006 i treballem amb persones en risc d’exclusió social. 

Oferim cursos de teatre a centres i fundacions que treballen amb persones que tinguin 

discapacitats, trastorns, problemàtiques socials associades,... Tenim nens amb 

deficiències neuromotores, adults amb trastorns psicòtics, adults en deshabituació d’un 

tòxic,... Depèn del centre es tracta una problemàtica o una altra i, per tant, treballem uns 

aspectes o uns altres. Però en tots els casos la idea és fer servir el teatre com una eina 
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d’intervenció psicològica de la persona. Per exemple: un cop vaig treballar a l’àmbit de la 

justícia, a les presons, i allà volien treballar el respecte als companys, l’escolta, les 

habilitats socials a l’hora de dir les coses. Llavors encaràvem els exercicis per a treballar 

això. Si per exemple fas teatre amb noies que pateixen trastorns alimentaris, l’autoimatge 

i l’autoestima és el més important de treballar.  

En cada col·lectiu es poden treballar determinats aspectes, és qüestió de reunir-se amb 

l’equip i organitzar el curs tractant els valors que es treballen en el centre però a través 

del teatre.  

A banda de dels cursos anuals de cada centre que es duen a terme un cop per setmana, 

fem una mostra de teatre inclusiu, que és un curs gratuït dirigit a actors i a alumnes 

d’Escenaris Especials. En poques sessions preparem una petita mostra que es representa 

en un lloc concret de Banyoles per Nadal. Aquest any serà el cinquè, i s’ha fet obres al 

Club Natació de Banyoles, al Museu Arqueològic,... en llocs que no són propis de teatre. 

Qui dirigeix el projecte i quina formació tenen les persones que hi treballen? 

El vaig crear jo, el dirigeixo i de moment dono totes les classes. A part de donar les 

classes, però, tinc una noia que em fa de suport a les classes, hi ha també tot l’equip 

d’educadors socials per part de cada centre que dóna suport i també estan a la classe. 

Llavors hi ha tot l’equip que treballa a nivell de preparació de les obres de final de curs: 

tenim un tècnic d’il·luminació, de so, una escenògrafa, un dissenyador d’imatge... 

També hi ha una empresa que porta la comunicació del projecte. A part d’això, en Gerard 

que és un director de cinema, va fer el documental sobre com un dels grups preparaven 

l’obra de teatre.  

És l’únic projecte que portes o participes en d’altres que treballen amb persones amb 

discapacitats? Coneixes altres projectes així arreu de Catalunya? 

No, porto Escenaris Especials, que ja m’aporta moltes coses bones perquè es divideix en 

grups variats.  

Sí, hi ha moltes associacions de teatre social: hi ha el Forn de Teatre Pa’tothom, els Kilalia 

Teatre a Girona,... Tot i que és un teatre més social que no pas psicològic. 
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Amb quina tipologia d’alumnat es treballa? Quines característiques presenten? 

A cada centre es treballa amb un tipus d’alumnat diferent: al centre CANAAN, persones 

per deshabituar-se d’un tòxic; a la Fundació Estany, persones amb discapacitat; Fundació 

Montilivi de Girona, persones també amb discapacitat; Centre d’Educació Especial Palau, 

nens amb deficiències neuromotores que tenen paràlisis cerebrals i altres problemàtiques 

de llenguatge; Coiet, centre d’ocupació especial de treball; Fundació Mas Casadevall, 

persones de l’espectre autista (alguns 

d’ells tenen el Síndrome d’Asperger) i 

psicosis. 

La idea és que Escenaris Especials té 

cabuda a diferents tipus de grups que en 

total els formen un centenar d’alumnes, i 

així treballar per grups enfocant una 

vessant diferent per a cada un. 

 

De quina manera treballen? Participen a l’hora de construir el projecte teatral de cada 

any? Sí. La idea surt del grup i són els nois els que diuen què volen explicar i de què volen 

fer. Ells creen la història i des de fora jo ajudo a estructurar-la i a donar  un fil conductor. 

Quant trigueu normalment a preparar una obra teatral? Trobeu molts obstacles durant 

aquest temps? 

Els mesos d’octubre a juny i sí, sempre costa fer una obra de teatre però hi posen molt 

d’esforç. Jo crec que els obstacles són lluitar contra les inseguretats que sentim tots a 

l’escenari però ells multiplicada, per tant és més admirable.  

Trobem obstacles en el dia a dia, on sempre poden passar coses però també és qüestió de 

tenir els recursos per poder-ho solucionar i treure el millor d’un mateix. 

Al final es deu tenir un sentiment satisfactori. Què aporta, doncs, una activitat com és el 

teatre tant pels alumnes com per tu i la resta de l ‘equip docent? 

Il·lustració 51: Entrevista amb Clàudia Cedó 
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És molt satisfactori. El dia de la representació és fantàstic, tothom s’ho passa d’allò més 

bé. És un moment eufòric per tots, bé ja ho saps, la gent que fem teatre sentim aquella 

emoció entre cametes abans de sortir a l’escenari. Surts, ho fas, i quan acabes t’aplaudeix 

un públic: és quelcom espectacular, i més per a persones que no tenen un lloc on 

expressar-se moltes vegades o no se’ls dóna un focus d’atenció suficient. De fet, per tots 

els grups, per exemple: el grup que estan deixant les drogues em deien “a mí nunca me 

han aplaudido”, perquè són homes grans que tenen problemes d’alcoholisme i de cop 

pugen a l’escenari i fan quelcom que funciona i la gent els aplaudeix. Això és una injecció 

d’autoestima súper potent per tothom, penso que és una experiència tant pels actors 

com pel públic (el qual se sensibilitza envers els actors i els admira). Acabar una obra que 

diguis “ostres, que bé que ho ha fet aquesta persona però resulta que té discapacitat i no 

pot caminar i jo que puc caminar no m’atreveixo a pujar en un escenari”, és admirant i 

fascinant que passi. 

Moltes gràcies per la teva atenció. 

Entrevista a una treballadora d’El Trampolí: Què es fa i com s’organitzen 

 

CLÀUDIA DE CRUZ 

Maite Cobos és la directora de l’associació El Trampolí, a La Bisbal d’Empordà. Tant ella 

com Clàudia de Cruz, que també treballa allà, em van oferir informació del funcionament 

del centre i les activitats que hi fan. El primer dia que hi vaig anar, però, la Maite estava 

reunida així que la Clàudia m’ho va explicar tot. Gràcies a elles també vaig poder assistir 

un altre dia a una classe de teatre amb els alumnes. 

En primer lloc els exposo de manera resumida el meu treball a la Clàudia i comencem a 

parlar, contestant-me els dubtes que tinc. 

Els professionals que treballeu amb les persones d’El Trampolí, quina formació teniu? 

La presidenta, la Maite, és educadora social. La resta són monitors. Tenim el psicòleg i la 

treballadora social però no fan activitats amb ells, s’encarreguen de les feines que per llei 

els toca fer. Sí que tenim, per exemple, una monitora que porta el taller d’artteràpia, els 

altres han fet cursos més o menys llargs de monitor de lleure, relacionats amb l’atenció al 
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discapacitat. La veritat és que quan es contracta algú aquí no busquem un currículum 

perfecte, sinó algú que presenti unes aptituds que lliguin amb la nostra filosofia de fer les 

coses i tingui desenvolupada també la part emocional 

Com està organitzat El Trampolí? 

Aquí al Baix Empordà fins fa poc només hi havia el centre Tramuntana de Palafrugell i els 

serveis estaven força limitats llavors nosaltres només existíem com a centre creatiu, però 

venia gent tot el dia perquè no hi havia places suficients al Tramuntana com per donar 

feina o fer activitats per a tothom. Fa poc nosaltres també hem entrat com a centre 

ocupacional i estem dins aquesta roda, o sigui que són places subvencionades. Però això 

només passa en una part d’El Trampolí. Dins d’aquesta associació trobem: 

 L’STO, que és el Servei de Teràpia Ocupacional (el mateix que el centre Tramuntana, tot i 

que aquest últim també n’ofereix d’altres com el Servei Ocupacional d’Inserció  i Servei 

Especial de Treball).   

 

 Centre de Creativitat, que podríem dir que tots els que no estan preparats per cap altre 

lloc van aquí. Tenim persones per exemple que els tocaria estar treballant en un centre 

ocupacional de treball com és el de Palafrugell o Girona entre d’altres, però n’hi ha molts 

que per la seva conducta, el seu perfil, la seva manera de ser... no s’adapten a alguns 

centres. Llavors aquestes persones es queden a casa i no hi ha gairebé cap servei per ells, 

així que nosaltres mentre puguem els permetem venir aquí sense pagar res, a canvi 

d’assumir una responsabilitat. Aquestes responsabilitats poden ser fer-se càrrec de la 

botiga de segona mà que tenim(programa d’integració laboral), ajudar a fer el cuinar, 

amb la neteja o bé fan alguna altra mena d’encàrrecs. Els donem una responsabilitat una 

mica més important que als altres perquè realment les seves capacitats són superiors 

però clar, no podem dir que és un servei ocupacional de treball perquè no estem 

registrats com a això. Llavors els tenim d’usuaris al centre de creativitat. 
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Il·lustració 52: Botiga de segona mà d'El Trampolí 

 

- El servei de creativitat inclou el servei de lleure, que és en principi de 17h a 19h. 

Durant aquest temps organitzen activitats com són el teatre, manualitats, costura,... 

 

 El Pis Residència: servei assistencial. És un pas cap a l’autonomia perquè o bé les 

famílies no se’n poden fer càrrec sempre o bé viuen lluny i les combinacions no van 

bé. També hi és per cap de setmana fins i tot per persones que no vénen aquí 

diàriament. D’aquesta manera els pares descansen, perquè és cert que no són  nens 

petits però la responsabilitats pels pares són les mateixes de com si ho fossin. Per ells 

doncs és un descans, i pels nois també és una forma d’entreteniment perquè van a la 

discoteca, a fer el toc, a exposicions, al cine,... el mateix que faríem qualsevol de 

nosaltres en un cap de setmana.  

Quina edat tenen i quants són? 

Són adults tots. Els nens van a l’escola, i ells són trenta, però no tots fan teatre. Més o 

menys la meitat representen l’obra.  

Quines característiques presenten? 

Partim de la base que tots són discapacitats psíquics en graus majors o menors, 

presentant el mínim d’un trenta-tres per cent. Segons el percentatge de discapacitat que 

tenen es classifiquen. Hi ha molts tipus de discapacitats, de tots els tipus que existeixin: 
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persones amb Síndrome de Down, amb retards mentals, amb menys freqüència potser 

algun presenta un petit grau d’autisme, tot i que no és el més habitual. 

Els nois i noies que estan a l’STO han d’estar tot el dia fent activitats però principalment 

educatives, d’ajustament personal, sense cap fi lucratiu.  

Com repercuteix l’espai en la dinàmica de l’associació? 

Ara mateix no podem donar feina més que a un noi que tenim contractat, però l’espai és 

molt reduït i no ens hi cap gairebé res, no podem tenir-hi més gent treballant. Al gener 

canviem de local a un altre de molt gran que hi ha aquí de 700 metres quadrats perquè en 

el futur quan augmentin els ingressos puguem contractar a més gent discapacitada. 

Les persones que assisteixen a El Trampolí, fan teatre tot l’any? 

Va a temporades. Abans tenien un taller fixe, tots els dimarts a la tarda i dissabtes al matí 

feien l’activitat de teatre, igual que els dilluns fan artteràpia o els dimecres taller de cuina. 

El que passa és que com que la Maite té l’agenda plena amb molts esdeveniments–diu la 

Clàudia- s’ha deixat una mica arraconat. Llavors quan s’acosta una representació teatral 

ens hi posem tres mesos abans. La Maite lliura una mica la seva agenda i substitueix una 

de les activitats que es fan entre setmana per dedicar-la al teatre. Per exemple: per 

Nadal, el 14 de desembre fem la representació nadalenca de cada any.  

Els alumnes formen part del procés de creació de l’obra? 

No. L’obra la inventa i l’escriu la Maite, no és una obra adaptada ni una versió d’una obra 

original. L’escriu pensant en els nois i en la situació econòmica actual, perquè l’obra de 

Nadal sempre transmet un missatge social i a la vegada els personatges i els diàlegs els 

crea en funció d’ells. Per exemple, jo quan vaig començar a fer pràctiques aquí els ajudava 

els dies de les classes de teatre, i el primer dia que vaig llegir el guió vaig pensar que les 

rèpliques de cada persona era quelcom molt seu, molt propi de cadascú. No era artificial, 

era fàcil que s’ho aprenguessin perquè era bastant el seu llenguatge o la seva manera 

d’expressar-se, tenen alguna cosa per identificar-se. La Maite a l’hora d’escriure el diàleg 

pensa en cada noi o noia.  
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També s’ha de dir que a mesura que avancen els assajos sí que es va adaptant, perquè a 

vegades la Maite pensa “Ostres, això pot quedar molt bé”, i es pot canviar d’alguna 

manera, no és un guió tancat. De fet, la manera que treballa és una manera molt oberta, 

ja que porten tretze anys i es coneixen bé, així que tenen un vincle fort. La creativitat de 

les persones, i més amb ells, és difícil que sorgeixi. Tenint una relació estreta se senten 

més lliures i s’atreveixen més a crear. 

Abans de començar a preparar l’obra es porten a terme exercicis teatrals? 

La veritat és que fan bastants jocs en els quals es treballa la memòria, canten, ballen,... 

Coses senzilles, però no és que fem altres activitats per reforçar el teatre concretament. 

Tot i així, sí que per exemple, quan comencem a preparar l’obra, duem a terme activitats 

per tornar a agafar el rol del teatre: coreografies (que no seran les finals però és per 

començar a treballar la memòria), fer quatre passos i saber-los enganxar, dir algunes 

frases i enganxar-les, fer una pluja d’idees perquè se senten mínimament una part 

participativa del que és el teatre,... 

L’obra que realitzeu, és oberta al públic? On es representa? 

Sempre. De fet, abans sí que corríem més per instituts, el que passa és que abans hi havia 

moltes subvencions i ajudes i ara cada vegada n’hi ha menys. També havíem de pensar en 

el transport, hores de personal, els monitors (perquè n’hi havia d’haver almenys tres) i tot 

això comporta molta feina.  

Aquest any, la representarem en el teatre El Mundial, d’aquí La Bisbal, però fins ara 

sempre les havíem fet aquí al centre mateix perquè tot i ser obert a tothom preferíem 

que l’ambient fos més familiar. Però ara estem molt motivats perquè al Mundial hi podrà 

cabre més gent i pensem que pot sortir molt bé. 

Són participatius en l’activitat teatral? 

Sí, però també cal remarcar que estem parlant d’un grup molt petit i molt familiar. Són 

persones que estan creixent juntes des de fa tretze anys pràcticament, i els vincles que 

tenen entre ells són molt forts, llavors és més fàcil que participin. 
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Hi posen entusiasme perquè ja hi estan acostumats. De fet –jo sempre parlo des de la 

meva experiència- quan vaig començar fent pràctiques aquí i anàvem pel carrer, no 

arribàvem mai a temps als llocs perquè la gent sempre els parava i es posaven a parlar. Els 

coneix tothom, la feina que s’ha fet amb ells aquí és tan bona i està tan bé que la gent els 

coneix i estan molt integrats al poble. Els bisbalencs els saluden, els paren, els pregunten 

per la família,... La majoria d’ells són d’aquí, però n’hi ha alguns dels voltants. 

Veus el seu procés teatral cada any. Com és? 

A veure, les obres que fem són curtes i són quinze persones, de manera que els diàlegs 

són curts, “de gairebé una frase cadascú”. A cada representació hi sol haver algunes 

cançons, és mig dialogat i mig musical. El pes de l’obra sempre el porten una mica quatre 

o cinc que dirigeixen més o menys perquè no es perdin els altres, així saben que quan els 

toca fer tal cosa després van ells. La Maite ha de fer d’apuntadora per suposat, i a 

vegades forma part de l’obra i tot. És graciós perquè ella els pot estar dient la frase que 

els toca i ells en comptes de dir-la es posen a parlar-hi del que els està dient, és molt 

esporàdic. L’objectiu no és que l’obra surti perfecta, l’objectiu és que ells se superin cada 

dia. Mai s’ha donat importància si un oblida un moment el que ha de dir o si canvia la 

rèplica, el que agrada a la gent precisament és la naturalitat amb què ho fan, perquè al 

final mai surt igual. 

Com els ajuda doncs, el teatre amb la seva discapacitat? 

El teatre els pot fer avançar molt perquè qualsevol activitat, sigui el que sigui i si està ben 

feta, es pot aconseguir que millorin moltíssim les seves habilitats socials. És a dir, 

l’important d’això és la manera com està conduïda una activitat, perquè d’aquesta 

manera donarà un millor o pitjor resultat. Darrere de cada activitat sempre hi ha una 

millora de les seves habilitats comunicatives, de relació amb els companys i amb 

l’exterior... 

El teatre, doncs, els aporta seguretat a l’hora de parlar amb la gent, a l’hora de parlar en 

públic, autoestima, memòria, desenvolupament del llenguatge... Aquesta seguretat no la 

té tothom, és a base d’haver-ho treballat, d’una representació darrere l’altra.  
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Que facin obres senzilles no significa que siguin vulgars, perquè poden tenir frases curtes 

però cada any amb l’esperit de superació, per tant, s’intenten millorar. Això ja és quelcom 

que porta un educador en qualsevol activitat. 

Moltes gràcies per la teva atenció. 

Entrevista a una psicopedagoga de la USEE 

 

NURI JUANES 

Nuri Juanes, de trenta-nou anys, és una de les psicopedagogues que formen part de 

l’equip professional de la Unitat de Suport d’Educació Especial de l’Institut Frederic Martí 

Carreras. Graduada en magisteri i en un cicle de psicopedagogia, ha pogut observar 

l’efecte de les sessions dutes a terme comparant el primer i l’últim dia.  

 

 

Il·lustració 53: Nuri Juanes, psicopedagoga de la USEE de l'INS Frederic Martí Carreras 

 

Bon dia Nuri. Per començar, em podries explicar quina formació professional tens per 

treballar en una USEE? 

 

Bé, la USEE és una de les opcions laborals que tenim dins l’àmbit d’educació. Llavors, els 

que som d’especialitat d’orientació educativa –que poden ser els psicòlegs, pedagogs o 

psicopedagogs-, podem treballar amb diferents tasques: 

En el meu cas, es pot exercir de psicopedagog de centre, que és una persona que fa de 

pont entre tot el que passa al centre i els serveis externs, que pot donar classes de suport 

a persones amb dificultats d’aprenentatge, que pot atendre a alumnes amb dificultats de 

qualsevol tipus –ja siguin els que passen per altres problemes com poden ser de trastorns 
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alimentaris o qualsevol que dificulti l’aprenentatge-. Llavors també pots treballar per 

l’EAP, els Equips d’Atenció Psicopedagògica (on hi ha pedagogs, assistents socials...), que 

són equips externs al centre i que van a la resta de centres a fer suport. Un orientador 

educatiu també pot treballar en un EAP. Abans venien cada setmana però ara vénen cada 

quinze dies. 

Llavors, un orientador educatiu també pot estar com a professor d’atenció a la diversitat 

fent suports amb alumnes que presenten més dificultats i que surten del seu grup classe –

fent les matèries instrumentals: llengua catalana, castellana i anglès-. I per últim, i com és 

el meu cas, també pot formar part d’una USEE, Unitats de Suport a l’Educació Especial. 

 

Què és la USEE i en què consisteix? 

 

Una USEE és una Unitat de Suport a l’Educació Especial i és un grup petit de pocs alumnes 

amb dificultats molt grans d’aprenentatge. Es van formar amb la idea de que alumnes que 

la formen que no poden assistir en un centre d’educació especial però tampoc poden 

assistir en una classe ordinària –ja que el seu nivell és inferior i no podrien assolir el ritme- 

. Aquestes unitats van ser creades sota el paradigma de l’escola inclusiva, que consisteix 

en  intentar que tots els nens puguin ser inclosos al màxim possible dins d’entorns 

ordinaris. 

 

Per quants membres sol estar formada la classe d’una USEE? 

 

 El nombre d’alumnes ha anat variant, ja que va començar amb uns vuit alumnes i ara  el 

límit està posat als onze o dotze alumnes. Són alumnes que estan ubicats en una classe a 

part, i l’equip educatiu està format per dos psicopedagogs i un educador per tal d’atendre 

el màxim de bé aquests alumnes. 

 

Per quines edats existeixen la USEE? 

 

La majoria d’ USEE a Educació Primària, però també n’hi ha d’Educació Secundària –com 

és el cas del nostre centre- que abasten els cursos que van des de primer d’ESO fins a 
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quart d’ESO, per tant des dels dotze fins als setze anys. Ara bé, no hi ha USEE per nivells, 

de tal manera que els tenim barrejats. 

 

Quins són els principals objectius de la USEE? 

 

Una USEE tracta d’intentar a ajudar aquests alumnes per a que s’incloguin de la millor 

manera possible en el centre en qüestió, de manera totalment individualitzada. Això 

significa que tenim alumnes de tot tipus: n’hi ha que tenen més capacitat i per tant poden 

dur a terme forces assignatures amb el seu grup classe, i n’hi ha d’altres que fan 

pràcticament totes les matèries amb nosaltres a la USEE. Això comporta que hi ha hores 

que tenim tots els alumnes,  n’hi ha que falta algun alumne perquè està a la seva aula 

ordinària fent tutoria, dibuix o educació física... A més, com que tenim el recurs de 

l’educador – i de fet, els psicopedagogs també tenim el dret- podríem anar a la classe 

ordinària a fer classes de suport, d’aquesta manera els nens estarien adaptats al màxim 

dins el grup classe amb la resta de companys.  

 

Ja s’ha comentat per sobre anteriorment, però em podries dir en què està exactament 

especialitzada la gent que treballa a la USEE? 

 

Sí, l’equip està format en primer lloc per dues persones d’orientació educativa; bé poden 

ser psicòlegs, pedagogs o psicopedagogs. Els psicopedagogs han d’haver fet primer la 

carrera de magisteri i en segon lloc un cicle de psicopedagogia.  Llavors també hi ha un 

educador. No és un educador social, però tampoc hi ha una titulació específica per a fer 

d’educador.  

 

Bé, m’has definit una mica la tipologia d’alumnat. A partir d’aquí, podríem dir que 

tenen algun tipus de discapacitat a nivell intel·lectual? 

 

Sí, per a poder formar part d’una USEE s’ha d’haver fet un dictamen especial per part de l’ 

EAP que ha d’especificar que l’alumne en qüestió té aquest “dictamen USEE”. Per tant, el 

nen o nena mostra una sèrie de característiques que el fan ser susceptible de pertànyer 

dins d’aquestes Unitats de Suport a l’Educació Especial. No pot entrar qualsevol alumne i 
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no es pot decidir tampoc “a petit comitè” entre el professorat i de manera informal. Hi ha 

un protocol i hi ha d’haver una valoració per part de l’EAP. Els alumnes presenten 

discapacitats intel·lectuals mitjanes o lleus, i també plurideficiències.  

Hi ha USEE també que treballen la part del comportament –la nostra s’encarrega de les 

discapacitats intel·lectuals, com ja he explicat- en altres instituts o en altres centres i 

tracten amb nois que tenen malalties mentals, per exemple. En diuen “USEE 

comportamentals” .  

El nostre alumnat pertany al grup anomenat DIL, Descapacitat Intel·lectual Lleugera –que 

normalment ha d’anar acompanyat d’algun tipus de problemàtica social- o bé tenen 

discapacitats intel·lectuals mitjanes. 

 

Els alumnes pertanyents a les USEE per a discapacitats intel·lectuals, podran continuar 

aquí o bé hauran de canviar a un altre centre en concret? N’hi ha que necessitaran 

algun tipus d’atenció diferent? 

 

El que ens hem anat trobant al llarg dels anys és que el tipus d’alumnat és molt diferent; 

tenim  alumnes que amb una mica d’ajuda poder arribar a treure’s el graduat d’ESO (que 

són molt pocs, n’hem tingut casos comptats) i  per tant es tracta d’ alumnes amb una 

disminució no molt greu. Amb aquests nois i noies nosaltres intentem, amb l’ajuda de 

l’EAP, fer de pont per arribar a estudis post-obligatoris, que diguéssim.  

Tot i així, la majoria dels nostres alumnes no tenen el graduat i fan un PQPI, que hi ha 

places que es guarden per nens i nenes amb dificultats especials i dictàmens.  

Però no tots van a parar allà mateix. Aquest any, per exemple, tenim una nena per a la 

qual hem aconseguit una plaça en un centre d’educació especial per tal de que pugui 

continuar amb atenció per almenys fins als vint-i-u anys. Allà se’ls hi organitza tota la 

preparació per anar a un centre especial de treball (treballs adaptats). 

 Per tant, es pot dir que tenim una mica de tot. 

 

Ara ja centrant-nos més amb el que tracta la part del meu treball, s’havia dut a terme 

alguna vegada una activitat similar a la que he dirigit durant aquests dies? Havien fet 

algun tast de l’activitat teatral anteriorment? 
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El que havíem fet era simulacres d’entrevistes en què s’havien de disfressar, un altre any 

vam fer veure que estàvem en una passarel·la de moda i una persona feia de 

presentador, és el més semblant a teatre  que s’havia fet. Però el que és memoritzar-se 

un text i fer d’actors no ho havíem realitzat en cap ocasió.  

 

Creus que poden haver experimentat algun tipus de canvi a través del teatre com per 

exemple deixar-se anar o expressar-se més lliurement?  

 

Jo crec que sí, el que passa és que malauradament pel poc temps que disposàvem al ser 

final de curs no han pogut ser masses sessions. Tot i així reafirmo que crec que sí, que el 

teatre té una funció terapèutica claríssima i jo que els vaig observar el primer dia i l’últim 

he vist que s’havien deixat anar i que se sentien més lliures amb el seu cos. 

 

Has pensat d’introduir aquest tipus de teràpia –alguna activitat relacionada amb el 

teatre- en el futur? 

 

Sí i tant, jo penso que de cares a l’any que ve es podria intentar ni que sigui fer, dins la 

classe, una petita obra molt breu i molt dirigida. A més, els hi ha agradat molt i ha 

coincidit que també havíem fet recentment simulacres d’entrevistes en què feien de 

famosos els entrevistats i els hi ha resultat, totes dues activitats, molt motivadores. La 

meva intenció és poder introduir-ho ja sigui o a llengua catalana o a llengua castellana. 

 

Finalment, creus que ha valgut la pena i que ha tingut alguna funció i utilitat aquest 

seguit de sessions tot i que no hagin pogut ser moltes i d’una forma periòdica? 

 

Sí. Ells estaven esperant a que tu arribessis i fins i tot vam fer un calendari, de tal manera 

que sabien exactament quins dies vindries. Esperaven amb candeletes que arribés l’hora 

de teatre i, per tant, penso que els hi ha agradat molt.  

Quan jo després els hi vaig demanar què els hi havia semblat l’activitat i si ho voldrien 

tornar a fer tots es van mostrar molt contents i molt motivats, amb moltes ganes de 

repetir alguna activitat semblant. Ha estat un canvi positiu. 
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I per tant, canviaries algun aspecte de la manera que han funcionat aquestes sessions? 

 

Bé, més que canviar l’únic obstacle que hi he trobat és que no sempre hi ha hagut la 

mateixa quantitat d’alumnes i això és un problema, ja que hi havia dies que al tenir 

alumnes que falten més que d’altres no es podien adaptar tan bé a la teràpia, d’altres que 

havien de sortir per ser atesos per serveis socials un cop a la setmana...  

Potser també hauria anat millor que ho haguéssim pogut muntar una mica més seguit, 

perquè hi va haver dues sessions molt separades de la resta però bé, això ha estat més un 

problema d’horaris per compaginar els teus horaris de batxillerat amb els nostres d’USEE 

que no lliguen. No és fàcil lligar-ho a la perfecció perquè com ja he comentat, alguns 

alumnes no hi eren presents a totes les hores, és un dels nostres problemes més grans 

perquè cada nen té un horari diferent, de manera totalment individualitzada.  

 

 

Il·lustració 54: Entrevista amb Nuri Juanes 

 

Moltes gràcies per la teva atenció.  
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Altres documents 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 55: El joc teatral, didàctica per a ensenyar l'acció dramática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 56: Presentació dels personatges, vestuari i material de l'adaptació d'En  Joan Sense Por. 

Adaptació de la versió d’Adelaida Frías a càrrec de Muntsa Tortós, 

 per a una activitat d’alumnes d’ESO 
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Il·lustració 57: Mostra d'algunes escenes de l'adaptació on l'humor és molt important 

Adaptació de la versió d’Adelaida Frías a càrrec de Muntsa Tortós,  

per a una activitat d’alumnes d’ESO 
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