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 DIBUIX DE CREACIó CCOL.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 uns coneixements basats en els 
descobriments 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 

Emma Alfonso……………………………..Caputxeta 

Gemma Galés…………………………………..Botiguera 

Martina Baena………………………………Botiguera 

Joan Sáez…………………………………..Llop i pirata 

Lucía Ronalla…………………………….Rapunzel, pirata i porquet 

Victoria López……………………………..Pirata i porquet 
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SINOPSI: 

Benvinguts a "La Botiga dels Contes", passeu, passeu, no us quedeu 
a la porta. 

Aquí, si provens d'un conte, et podrem ajudar a resoldre tots els 
teus problemes! 

Dues botigueres atenen un llop, una caputxeta, la Rapunzel i els 
pirates, perquè estan descontents amb una part de la seva història o 
perquè no els satisfà el seu final. 

Sentirem els personatges dels contes i coneixerem els motius pels 
quals ens visiten "La botiga dels contes". 

Benvinguts!!! 


