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ANNEX 02 

Informació complementària per a la persona referent de l’activitat 

 

APUNTS GENERALS  

 Garantir un ambient de “treball”. En aquesta activitat les criatures solen divertir-se 

molt, però a més de divertir-se és important recordar-los que l'activitat s'ha plantejat 

per treballar alguns continguts que considerem importants. 

 

 Explicar que aquestes situacions són situacions que poden succeir-nos i que 

representar-les ens obliga a preguntar-nos com ens sentiríem i quines decisions 

prendríem. Hem de tenir en compte que explicar a les criatures el perquè d'aquesta 

activitat i la seva utilitat per a la vida “real” els pot motivar a “afrontar” els nervis o 

vergonya del fet de sortir a escena. 

 

 Recordar que el que farem és teatre i que, per tant, el que representem són 

personatges, no som nosaltres. Això ajuda també a vèncer la vergonya. 

 

 Garantir un espai de respecte cap als temes que es tracten i els grups que estan 

representant les situacions. 

 

 Sortir a “actuar” és una exposició important al judici i opinions dels qui observen. És 

important tenir-ho en compte i evitar, dins de les nostres possibilitats, que els 

comentaris del grup provoquin una vivència negativa d'aquesta experiència. 

 

 Les actuacions tenen un marge ampli per a la improvisació. En aquest sentit, la 

persona referent de l'activitat ha de ser flexible i prestar atenció a qüestions que 

puguin sorgir i que no hagin estat contemplades en el guió inicial, però que siguin 

importants per als objectius de l'activitat. 

 

 És possible que alguns grups sentin vergonya o es bloquegin, la funció de la 

persona referent de l'activitat és recolzar la representació i, en cas de ser necessari, 

entrar a actuar com a personatge amb l'objectiu de “desbloquejar” i que la 

representació pugui desenvolupar-se.  

 

 En aquesta activitat és important identificar sentiments i emocions propis, ser 

empàtic/a amb els sentiments i emocions alienes, i atendre a com tractem als altres 

i desitgem que ens tractin. Els nostres sentiments i emocions no poden justificar 

totes les nostres conductes. Ja sigui amb relació a nosaltres mateixes/os o amb les 

altres persones, totes i tots tenim dret al fet que ens tractin amb respecte. Hem de 

ser conscients d'aquest dret, exigir-ho i respectar-ho.    
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INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA PER CADA SITUACIÓ 

SITUACIÓ 1: Tinc un amic... 

Situació 

Tinc un amic, en Kevin, amb el que ens coneixem des de molt petits.  És molt divertit, 

em fa riure molt! Però sempre que ens trobem pels passadissos de l’escola se’m tira a 

sobre a fer-me una abraçada. Jo sé que no ho fa amb mala intenció, però a mi no 

m’agrada gaire que ho faci... i no sé com dir-li. 

 

Preguntes per al grup: 

 Quins sentiments i emocions tenen en Kevin i la persona que explica la història? 

Intentem identificar-los. 

 Com poden ajudar els amics i les amigues? 

 Com pot dir-li la persona que explica la història a en Kevin? 

 Com creieu que reaccionarà en Kevin? Per què? 

Idees clau: 

 És important que puguem identificar quins sentiments i emocions ens passen pel 

cos. Escoltar el cos fa que ens sigui més fàcil identificar-los. 

 Els nostres sentiments i emocions poden anar canviant, no sempre són estàtics. 

 Quan el nostre cos ens diu que hi ha alguna cosa que no ens agrada és important 

poder-la dir.  

 Hem d’entendre  que totes les persones sentim coses que no ens agraden o que 

no ens venen de gust i que és important cuidar-les. Això no vol dir que no ens 

estimin o que no siguin amigues nostres. 

 Preguntar-nos com ens sentim i com se senten les altres persones ens pot ajudar 

a prendre decisions respecte a com volem viure. 

 Comunicar-nos amb les persones que ens relacionem farà que estiguem més 

tranquil·les i més a gust. 

 És important identificar i saber expressar sentiments i emocions. També és 

important fer-ho d'una forma en la qual tinguem en compte els sentiments i 

emocions dels nostres amics i amigues. 

 Escoltar els consells i opinions de les nostres amistats ens pot ajudar, però 

finalment solament nosaltres/us podem saber el que ens va fer sentir millor. 
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SITUACIÓ 2: El pati ... 

A la Wasima li agrada moltíssim jugar a futbol. Li agraden gairebé tots els esports, la 

classe d’educació física és la seva preferida i tots i totes ho sabem. Però l’altre dia 

mentre estàvem al pati i ella jugava a futbol, vaig escoltar al Pau com es reia d’ella 

perquè era l’única noia que jugava. 

 

Preguntes per al grup: 

 Quins sentiments i emocions tenen la Wasima, la persona que ens explica la 

història i el Pau? Identificar-los. 

 Per què creieu que el Pau es va riure de la Wasima? 

 Que pot fer la persona que ens explica la història? Creieu que té un paper fàcil? 

Per què? 

 Com creieu que se sentirà la Wasima si s’assabenta que el Pau es va riure d’ella?  

 Que haurien de fer els amics i les amigues de la Wasima? 

 I els amics i les amigues del Pau? 

Idees clau: 

 Tenim dret a viure la nostra vida com vulguem. Totes les persones som lliures 

de dur a terme les activitats que ens vinguin de gust. 

 A vegades reproduïm certs estereotips i rols de gènere. Maneres i formes en  

què se suposen que han de fer i de ser els nois i les noies.  

 Ens sentim còmodes amb aquests estereotips i rols de gènere? Els estereotips i 

rols de gènere ens permeten sentir i actuar amb llibertat? 

 És important respectar les decisions de cada persona, la seva manera de ser i 

de fer. 

 Respectar vol dir no jutjar, no riure, no fer comentaris i celebrar que aquella 

persona està prenent les seves pròpies decisions. 

 Respectar-nos i acompanyar-nos és una tasca de totes les persones, si veiem 

situacions desagradables d’algun amic o amiga cap a un altre, és important 

poder-li compartir que aquella actitud no ens agrada. Volem viure en un món on 

totes les persones tinguin cabuda. 

 Pot ser que algú no comparteix les nostres decisions, no accepta els nostres 

sentiments o la nostra forma de viure. Que algú no ens accepti no implica que 

hàgim de canviar, ni que estiguem fent res malament. L'important és agradar-

nos a nosaltres mateixes/os, i viure com desitgem viure. Sempre hi haurà gent a 

qui no li agradaran les nostres decisions, però de la mateixa manera que hi ha 

gent que no ens accepta, també hi ha gent que si ho fa. 
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SITUACIÓ 3: Quan no ens fan sentir bé... 

 

L’altre dia quan sortíem de classe per anar cap a casa, mentre baixàvem per les escales, 

el Hamza va caure, no es va fer molt de mal, però es va posar a plorar. La Marta i l’Ikram 

es van acostar, però la resta de la classe va passar i algú va riure. 

 

 

 

Preguntes per al grup: 

 

 Quins sentiments i emocions tenen el Hamza, la Marta i l’Ikram? Identificar-los. 

 Per què creieu que algú es va riure del Hamza? 

 Que poden fer la Marta i la Ikram? Creieu que tenen un paper fàcil? Per què? 

 Com creieu que se sent el Hamza?  

 Com creieu que es van sentir la resta de persones que van veure el Hamza caure? 

 I la persona que va riure? 
 

Idees clau:  

 A vegades reproduïm certs estereotips i rols de gènere. Maneres i formes en  

què se suposen que han de fer i de ser els nois i les noies.  

 Ens sentim còmodes amb aquests estereotips i rols de gènere? Els estereotips i 

rols de gènere ens permeten sentir i actuar amb llibertat? 

 És important cuidar a les persones que tenim a prop.  

 Cuidar vol dir preocupar-nos pel que els hi passa, no riure ni fer comentaris que 

poden ferir a les altres persones, cuidar-nos i poder dir-nos coses boniques.  

 Respectar-nos i acompanyar-nos és una tasca de totes les persones, si veiem 

situacions desagradables d’algun amic o amiga cap a un altre, és important 

poder-li compartir que aquella actitud no ens agrada. Volem viure en un món on 

totes les persones tinguin cabuda. 

 Pot ser que algú no comparteix les nostres decisions, no accepta els nostres 

sentiments o la nostra forma de viure. Que algú no ens accepti no implica que 

hàgim de canviar, ni que estiguem fent res malament. L'important és agradar-

nos a nosaltres mateixes/os, i viure com desitgem viure. Sempre hi haurà gent a 

qui no li agradaran les nostres decisions, però de la mateixa manera que hi ha 

gent que no ens accepta, també hi ha gent que si ho fa. 
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SITUACIÓ 4: : Aprendre a  compartir allò que ens agradaria i a rebre un no 

El Martí i l’Hugo són molt amics. Acostumen a passar tardes junts, però mai s’han quedat 

a dormir l’un a casa l’altre.  Al Martí li faria molta il·lusió convidar-lo, però li fa una mica 

de vergonya, i li sabria greu li digués que no. 

 

 

Preguntes per al grup: 

 

 Quins sentiments i emocions tenen el Martí i l’Hugo? Identificar-los. 

 Per què creieu que al Martí li fa vergonya dir-li a l’Hugo? 

 Per què creieu que li sabria greu que li digués que no? 

 Si a l’Hugo no li vingués de gust, com se sentiria en Martí? 

 Creieu que si a l’Hugo no li vingués de gust és perquè no li cau bé el Martí? 
 

Idees clau:  

 És important que puguem identificar quins sentiments i emocions ens passen pel 

cos. Escoltar el nostre cos fa que ens sigui més fàcil identificar-los. 

 Els nostres sentiments i emocions poden anar canviant, no sempre són estàtics. 

 Quan el nostre cos ens diu que hi ha alguna cosa que no ens ve de gust és 

important poder-la dir.  

 Hem d’entendre  que totes les persones sentim coses que no ens agraden o que 

no ens venen de gust i que és important tenir-les en compte. Això no vol dir que 

no ens estimin o que no estimem o que no siguin amics o amigues nostres. 

 Preguntar-nos com ens sentim i com se senten les altres persones ens pot ajudar 

a prendre decisions respecte a com volem viure. 

 Comunicar-nos amb les persones que ens relacionem farà que estiguem més 

tranquil·les i més a gust. 

 És important identificar i saber expressar sentiments i emocions. També és 

important fer-ho d'una forma en la qual tinguem en compte els sentiments i 

emocions dels nostres amics i amigues. 

 


