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SENTEN: 

  

 

DIBUIX DE CREACIó C

 

COL.LECTIVA 



LA CAPUTXETA. Aula d’expressió dramàtica és un projecte que 
planteja l’educació al teatre, tot aprenent els valors bàsics de 
convivència, saber respectar, escoltar, treballar en grup, 
compartir... tot això d’una manera lúdica i divertida. 

El que pretenem aconseguir és prendre consciència del propi cos, 
treballar la vergonya, la concentració, l’expressió oral i corporal, 
saber canalitzar l’energia, imaginar, saber que el nostre cos té un 
gran ventall de possibilitats que potencien la sensibilitat per 
apreciar les petites coses que ens envolten.  

Treballem a partir de la simulació i el joc simbòlic. Mitjançant 
aquests jocs, l’alumne/a obté un coneixement basat en el 
descobriment del seu propi jo i de les seves possibilitats potencials. 
Per tal que l’aprenentatge sigui significatiu és important vincular les 
emocions, els sentiments i la memòria psicomotriu de l’alumne/a. 

El teatre és un fenomen humà en el que participen i es posen en joc 
les facetes individual i social de les persones. La dramatització és, 
per davant de tot, un mitjà d’expressió i de comunicació, a través 
del qual podem descobrir i experimentar el nostres límits.  

Creiem en el teatre com a instrument formatiu al servei del 
creixement, desenvolupament i autonomia de les persones. Ens pot 
ajudar a desbloquejar inhibicions, traumes i repressions que ens 
envolten a la vida quotidiana, facilitant l’adquisició de confiança en 
nosaltres mateixos i en els altres. De fet, el teatre fa alguna cosa 
més: ens sensibilitza davant el món afectiu i no racional i ens ajuda a 
integrar-nos i relacionar-nos dins la societat. 

 

 

FITXA ARTÍSTICA: 

Eva Martínez.............................................. lladre de la son  

Mateo Kammermeier..................................lladre de la son 

Tali Gragera................................................. lladre de la son 

Xavier Calopa................................................ Carmelo 

Leo Guañabens.......................................... lladre de la son 

Anna Garcia ..................................................lladre de la son  

Júlia Abelaira.............................................. lladre de la son 

Julio García.............................................. lladre de la son 

Maria Vaillés............................................lladre de la son  

Marina Losada............................................ lladre de la son 

Natalia Tikhomirova......................................lladre de la son 

Direcció: PATRICIA MEDINA 

 

SINOPSI: 

Com podem recuperar la son quan la perdem? I els somnis?  

El dia que la Vigília i l’Oblit decideixen esbrinar que és l’insomni, el 
Carmelo es veu condemnat a passar un seguit de nits desvetllat. 

Però no es desanima i gràcies als seus recursos i a l’ajuda dels amics, 
construeix una màquina per a recordar com es feia això de dormir... 


