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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 dramàtic. Mitjançant 
aquests jocs, l’alumne/a obté uns coneixements basats 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 

Irene Millan…………………………………………………... Susan 

Laura MArtinez……………..Mare Susan, Guillermina Wonka 

Sol Garcia………………………….. Rosalia Gloton, Periodista 

Judite Lafa………. Treballadora 1, Periodista, Quiosquera 

Mª Belen Ayala……………………Treballadora 2, Periodista 

Inés Gonzalez………………………………. …..Elisabeth Saltw 

Irene Medrano……………… Rous Sempremés, Periodista 

Joana Guañabens…………………………… Mare Elisabeth 

Judit Vallejo……………………………… Violeta Sempremés 

Sonia Lopez……………………………………… Mare Rosalia 

Direcció: FRANCESC FARRÉ 

SINOPSI: 

La Susan és una nena que viu amb la seva mare en una casa a prop del riu. 
Són pobres, i la Susan somnia en visitar la Fàbrica de xocolata Wonka que 
porta anys tancada. I el somni es farà realitat. Guillermina Wonka, la 
mestressa de la fàbrica, posa en circulació dins les xocolatines, 4 bitllets 
daurats que poden trobar-se a qualsevol botiga del món.  Aquests bitllets 
daurats permetran, als 4 nens o nenes que els trobin, visitar la fàbrica, 
emportar-se un carregament de xocolates de per vida i, al guanyador, rebre 
un premi molt especial. Rosalia Gloton, Violeta Sempremés, Elisabeth Saltw 
i la Susan Baker seran les afortunades. Totes entraran amb les seves mares. 
Cada una de les nenes aniran sortint de la fàbrica a causa de les seves 
manies, defectes i mala educació, fins que només quedarà una guanyadora. 


