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I. INTRODUCCIÓ  
 
 
El treball parteix de l’interès per trobar maneres pràctiques, divertides i amenes d’apropar 
les matemàtiques als alumnes i motivar-los en el seu aprenentatge. En concret es busca 
complementar, reforçar o fins i tot ampliar, la matèria obligatòria de matemàtiques amb 
una proposta creativa i transversal, és a dir, amb la incorporació de temàtica corresponent 
a d’altres matèries.  
Les arts dramàtiques, és a dir el teatre però també d’altres formes (improvisació, role-play, 
lectura dramatitzada, etc.), es presenten com a una alternativa que pot resultar interessant 
pel que fa a l’acompliment dels objectius plantejats com a punt de partida del treball, a més 
de ser un mètode utilitzat a l’institut on realitzo el Pràcticum. 
Potser el moviment a favor de l’educació teatral que es detecta en el sistema educatiu no 
és més que una manifestació particular d’unes idees més generals. 16 milions de visites a 
la xerrada de Ken Robinson als TED Talks (2006) sobre la potenciació de la creativitat a 
l’escola semblen indicar-ho. Allà Robinson planteja de forma entretinguda i commovedora 
la necessitat d’un sistema educatiu que nodreixi (en comptes de menystenir) la creativitat 
dels alumnes.  
 
La creativitat innata des infants i adolescents els permet ser capaços de desenvolupar 
moltes destreses pel joc, pels estudis i per obtenir millors resultats en tot allò que els 
desperti un interès. Amb el temps, l’ésser humà va perdent aquesta creativitat i es torna 
més rutinari; per tant, resulta indispensable que des de l’ensenyament es proposin 
activitats relacionades amb les anomenades intel·ligències múltiples, que ajudin 
desenvolupar totes les seves capacitats, en particular, la creativa. D’alguna manera, 
segueix essent cert que, tot i l’aparent evolució cap a un model pedagògic constructivista, 
en molts casos la institució (o el mateix docent) manté vigents els antics paradigmes: 
explotar coneixements de les matèries i que els alumnes únicament memoritzin allò après. 
Així doncs, les institucions haurien de fomentar, amb l’ensenyament, la creativitat dels 
alumnes perquè siguin capaços d’expressar lliurement els seus talents. 
Però a més d’exercitar aquesta creativitat dels alumnes, ens cal també buscar maneres 
d’englobar aquests interessos o motivacions tan variades dels adolescents dins el sistema 
educatiu: la motivació per part de l’alumnat (així com per part del professorat) influirà 
positivament el procés ensenyament-aprenentatge, que resultarà ser molt més efectiu. Per tant, 
és molt important que com a docents disposem d’eines per trobar la manera de motivar els 
alumnes per la matèria que s’està impartint o per les activitats que es duen a terme a l’aula. La 
representació teatral es presenta com a una eina pedagògica que, a banda de poder ser un 
mitjà motivador per als adolescents, afavoreix moltes altres aptituds i aporta valors útils en la 
seva educació. Autors com F. Foguet i N. Santamaria (2009) afirmen que incorporar l’exercici 
teatral a l’institut ajuda als alumnes a: 
 
- Saber expressar-se davant dels altres amb seguretat. 
- Tenir capacitat de treballar en equip. 
- Exercitar la memòria. 
- Treballar la capacitat de parlar. 
- Dominar l’espai. 
- Descobrir la complexitat de ser un altre personatge. 
- Marcar-se unes pautes de treball. 
- Saber moure’s segons la pròpia voluntat. 
 
A més, el fet de substituir puntualment els llibres o dossiers per una activitat diferent crea un 
interès addicional als alumnes del segle XXI, els quals es caracteritzen per haver nascut en la 
era digital, ser dependents de les noves tecnologies i, en canvi, no poder mantenir l’atenció 
més de 30 minuts en una aula. Per aquests motius, no ha de resultar estrany que sovint al 
teatre adreçat especialment al públic més jove se li atribueixin finalitats pedagògiques. 
 
I si a tot això hi afegim la versatilitat d’aquest recurs pedagògic per ser introduït en d’altres 
matèries que a priori no atrauen els alumnes, com és el cas de les matemàtiques, podem 
obtenir una millora notòria dels resultats, a la vegada que la dramatització serveix com a 
vehicle “interdisciplinari”; és a dir, ampliant el camp de coneixement cap a d’altres matèries i, 
d’aquesta manera, enriquint allò que d’entrada era una mera activitat lúdica fins al punt que es 
podria considerar un exemple del treball per projectes del qual se’n parla tant a dia d’avui. 
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Són molts els experts en expressar que la dramatització és un poderós recurs per a la didàctica 
i divulgació de les matemàtiques, sobretot per la capacitat de sorprendre que suposa el fet de 
posar en escena conceptes abstractes de la matemàtica. 
I, per últim, el fet d’utilitzar la dramatització com a recurs d’aprenentatge de les 
matemàtiques (o d’altres matèries) suposa una total participació i implicació dels alumnes 
en el procés educatiu. I més avui dia que, cada vegada més, les activitats pràctiques o 
receptives es substitueixen per les activitats digitals. Les activitats amb ordinador 
afavoreixen positivament l’aprenentatge individualitzat dels alumnes i aporten solucions a 
l’atenció a la diversitat dins d’una mateixa aula, però en canvi, no fomenten el treball en 
grup, les relacions humanes i la cooperació entre companys. 
D’alguna manera, en una actualitat de clara tendència a la digitalització de les activitats i 
de l’àmbit pràctic, es pretén reprendre un mètode tradicional i interdisciplinar que pugui 
complementar el procés d’aprenentatge, enriquir l’alumne en l’àmbit matemàtic i més enllà, 
que potenciï el creixement personal i les habilitats socials. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Arts dramàtiques i ciències. El teatre com a eina didàctica en l’àmbit de les matemàtiques. 4 

II. DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA   
 
 

01. Arts dramàtiques en l’educació. Antecedents i situació actual 
 
 
L’ús del teatre com a eina per a l’ensenyament no és una idea nova. Són moltes les 
aplicacions que trobem, al llarg dels últims temps i arreu del món, de les arts dramàtiques 
en l’educació. Històricament, tal i com analitza Marisa Aznar Pina en el seu article Historia 
del Teatro en la escuela (2006), el teatre s’ha reconegut com un mitjà educatiu. 
Des d’inicis del segle XX se’n coneixen aplicacions en l’àmbit educatiu, relacionades amb 
conceptes com la renovació didàctica i metodològica d’algunes matèries, o també com a 
activitats lúdiques o festives als centres educatius. 
 
L’any 1914, a Anglaterra, Caldwell Cook proposava l’ús de la dramatització com a mètode 
d’aprenentatge lingüístic. En el llibre The Play Way, Cook desenvolupa la seva teoria 
basada en la utilització del teatre com a mètode lúdic i educatiu. 
Durant els anys trenta, a la Gran Bretanya i a EEUU principalment, companyies de teatre 
(Osiris Player, Scottish Children’s Theatre, Fen Players, Parable Players, Playmates, 
Threshold Players, Junior Programs Inc., etc.) recorren les sales d’actes dels centres 
educatius amb les seves representacions per a estudiants. El final de la II Guerra Mundial 
va provocar la reaparició d’aquestes companyies dirigides per experts com Peter Slade, 
Brian Way, John Allen, George Devine, etc., companyies que van ser el gèrmen de la 
corrent coneguda com a “Teatre en l’educació” o TIE (Theatre in Education Programmes), 
l’objectiu de la qual era, i és, introduir les tècniques del teatre a l’aula. Els TIE 
constitueixen formes de col·laboració entre educadors i professionals del teatre que 
organitzen activitats en les quals es promou la participació dels alumnes des de la 
dramatització. 
Documents com Education Survey 2: Drama HMSO, elaborat pel Department of Education 
and Science, així com la labor dels School Councils, i el treball desenvolupat en els anys 
seixanta pels assesors comarcals de drama, agrupats en la National Association of Drama 
Advisers (NADA), demostren l’interès de les institucions educatives i el professorat sobre 
el tema. 
Posteriorment, han sorgit associacions com la National Association for the Teaching of 
Drama (NATD) o la National Association for Drama in Education and Children’s Theatre 
(NADECT), organitzen conferències i congressos, editen revistes, etc., fent palesa la 
implantació de la pràctica dramàtica en l’ensenyament anglès. 
Avui dia, en el món anglosaxó, el drama i les seves activitats dramàtiques (creative 
dramatics, improvisation, role playing, studios, drama laboratories, simulations, drama 
games, story theatre, oral interpretations, reading theatre, choral speakin, puppetry, etc.) 
han conquerit un lloc en l’educació, des dels nivells de Primària fins a la universitat.  A 
més, les activitats dramàtiques estan directament relacionades amb la resolució de 
conflictes, de manera que des del teatre es tracten temes com la violència juvenil, 
l’assetjament, el racisme, les drogues, el sexe, etc., a través de la improvisació, el teatre 
fòrum, el teatre-imatge, el teatre invisible, el role-play, la simulació, els titelles i d’altres 
formes dramàtiques. 
 
Als anys trenta a França, Leon Chancerel aporta la seva noció de Jeu Dramatique. L’any 
1941, directors de prestigui com Jean Louis Barrault, André Blin, Marie-Helène Dasté, 
André Cloué, Claude Martin i Jean Vilar funden el grup Éducation pour le Jeu Dramatique 
(EPJD) per difondre les possibilitats d’aquesta tècnica. 
Després de la II Guerra Mundial també es produeixen experiències rellevants per a la 
incorporació del Teatre a l’Educació a França. Ja en els anys seixanta, els pedagogs de 
l’École Nouvelle renoven el joc dramàtic i el fenomen de l’animació teatral en l’educació 
atrau, no només el professorat partidari d’una pedagogia activa, sinó també directors, 
actors i companyies de teatre, entre les quals destaquen La Pomme Verte als anys 
seixanta i el teatre de Gilberte Tsaï als anys vuitanta. 
Altres organismes importants en la dinamització teatral escolar han estat i són Les 
Commissions Académiques d’Actions Culturelles i Les projets d’Action Educative, que 
agrupen equips d’educadors entorn a un projecte cultural, i “L’Association Nationale de 
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Recherche et d’Action Théatrale” (ANRAT), formada per professors que organitzen 
trobades regionals i nacionals sobre Teatre i Educació. 
Un dels avenços aconseguits a França és la presència del teatre a les Universitat. Així, en 
l’Institut d’Études Théâtrales de la Sorbonee Nouvelle Université Paris III, estudiants, 
professors i animadors participen en un seminari de Jeu Dramatique et Pedagogie, que 
s’ocupa d’elaborar unes conclusions teòriques a partir de l’experiència directa amb els 
alumnes, d’analitzar la situació en aquest camp a diversos països i també de la publicació 
de recursos d’interès. [Veure Figura 1 en l’annex 1]. 
 
A Itàlia es van realitzar grans esforços per la dinamització teatral a l’escola durant els anys 
setanta, aconseguint experències molt interessants. Professionals com Passatore, Testa, 
Sinibaldi, Perissinoto, Mantegazza, Ardizzone, Meduri, etc., van organitzar debats, van fer 
comunicats, van escriure llibres i compartir experiències innovadores; que posteriorment i 
durant molt de temps es convertirien en un referent obligat per a Espanya. 
 
A Bèlgica, Roger Deldime, director del Centre d’Educació Artística per a joves i ensenyants 
“La muntanya màgica” i del centre de “Sociologia del Teatre de la Universitat Lliure de 
Brusel·les”, ha realitzat nombrosos treballs sobre el teatre i la infància/adolescència, i ha 
impulsat una activitat investigadora molt valuosa en aquest camp. 
 
Portugal ha aconseguit avenços importants integrant l’Expressió Dramàtica a les Escoles 
de Magisteri, realitzant nombrosos congressos i trobades internacionals. Així, l’any 1992 a 
Oporto es constitueix IDEA (Associació Internacional Drama/Teatre i Educació), la primera 
associació mundial de teatre i educació. IDEA promou i dóna recolzament al drama i el 
teatre com a part d’una educació humana completa, i preveu un fòrum internacional per a 
educadors que es du a terme cada tres anys. 
 
Des del punt de vista acadèmic, la transcendència de l'educació teatral, en tota la seva 
diversitat, ha estat destacada per molts autors al llarg dels segles (Courtney, 1989). La 
segona meitat del segle XX ha vist la presentació de nombroses investigacions i tesis 
doctorals que s'han ocupat de la matèria. Podríem citar, com a mostra, el treball 
desenvolupat durant dècades des de les universitats de Durham o Warwick, les dues del 
Regne Unit, o des d'algunes de Canadà, Estats Units d'Amèrica, Alemanya o França.  
No fa massa, la revista Cultura y educación publicava un monogràfic sota el lema "Art i 
educació" que incloïa un treball d'Anton Franks (2004), en el qual el professor de l'Institute 
of Education de la University of London traçava una completa panoràmica d’allò que en els 
països d'expressió anglesa es coneix com "drama in education" o també "drama as 
education", i al voltant de l'actualitat i vigència del moviment. 
 
Actualment, existeix un moviment a favor de l'educació teatral que recorre tot el sistema 
educatiu, tant en els ensenyaments teatrals com també pel que fa a la formació de 
formadors, i els departaments de Drama en les universitats de l'àmbit anglòfon i francòfon 
destaquen per la seva activitat, la seva producció científica i les relacions que mantenen 
amb altres departaments i àrees de coneixement, i amb el teixit educatiu o social. Com a 
exemple significatiu, es podria citar el desenvolupament en l'àmbit conegut com a 
dramatherapy (Jennings, 1994) que dóna lloc a noves especialitats de formació per a 
postgraduats, com el que desenvolupa la Central School of Speech and Drama de 
Londres. Sense oblidar, és clar, aquella formació amb una dimensió més professional en 
la qual trobem consolidades institucions com el Conservatoire National Supérieur d'Art 
Dramatique de París, la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, o la School 
of Drama de la Yale University. 
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02. Arts dramàtiques vinculades a l’educació a Espanya i Catalunya 
 
 
Evolució històrica 
 
A Espanya, comparativament amb els països anteriorment mencionats, la situació oficial 
del teatre en l’ensenyament és força deficitària, ja que la inclusió de la dramatització en les 
directrius generals dels ministeris i departaments educatius ha estat, degut a causes 
sociopolítiques entre d’altres, tardana i restringida. En contrapartida, han existit i existeixen 
educadors, mestres, professors i associacions renovadores, així com professionals de les 
arts dramàtiques que han exercit un paper actiu en aquest procés d’inclusió. 
En aquest punt és necessari citar l’activitat desplegada en les escoles d’estiu: Acción 
Educativa de Madrid, Escola d’Expressió de Barcelona, Escuela de Expresión y Desarrollo 
a Viznar (Granada), Escuela de Verano “ÑAQUE” a Ciudad Real, Escuela de Verano de 
Aragón (EVA), i també revistes com “ÑAQUE” de teatre i expressió, Homo Artisticus de 
l’associació PROEXDRA, o Cuadernos de Pedagogía, amb monogràfics i articles 
interessants. 
 
Guadalupe Soria Tomás, en el seu llibre La formación actoral en España. La Real Escuela 
Superior de Arte Dramático (1931-1957), repassa els inicis del teatre vinculat a l’educació 
a Espanya. 
Soria afirma que en l’educació a Espanya, tot i anar al darrera d’altres països, té especial 
rellevància l’educació teatral al llarg de la història, àmbit en el qual ja s’ha avançat força, 
tot i que queda molt per fer. En el temps, certes institucions, algunes més enllà de l’àmbit 
específic, s’han ocupat, i s’ocupen encara, de l’educació teatral i han desenvolupat 
experiències interessants o fins i tot fundacionals. 
Entre aquestes institucions destaquem la primera d’elles: la Escuela de Declamación 
Española, fundada el 1831 i que, amb la Llei Moyano de 1857 passa  a ser el Real 
Conservatorio de Música y Declamación; avui dia coneguda com a la Real Escuela 
Superior de Arte Dramático de Madrid i amb una alta influència a la resta d’Espanya. 
 
Pel que fa als autors, destaquem Jacinto Benavente i Eduardo Marquina com els 
introductors a Espanya d’un veritable teatre amb finalitats pedagògiques, l’any 1909. 
També Valle-Inclán se sumava poc després al gènere i, fins avui dia, escriptors i docents 
reconeixen els avantatges del teatre com a modalitat educadora per a nens i adolescents. 
 
A Catalunya, de la mà d’Adrià Gual i sota l’impuls de la Mancomunitat de Catalunya, es 
crea l’any 1913 l’Escola Catalana d’Art Dramàtic (ECAD), amb la posterior denominació 
d’Institut del Teatre des de l’any 1939 i fins l’actualitat. 
 
És clar, però, que totes aquestes propostes inaugurals arribaven de la mà dels 
representants més destacats de la Il·lustració espanyola, tant influïts pel pensament més 
avançat de la veïna França. 
I és entre finals del segle XVIII i principis del XIX, quan a Espanya es produeix un 
interessant debat pel que fa a la reforma de l’educació teatral, que obté per primera 
vegada una especial rellevància potser també perquè, a diferència del que succeïa en el 
Barroc, l’educació en general passava a ser una qüestió fonamental i prioritària en el 
programa il·lustrat. L’informe Concordet del 1792 és una mostra clara i precisa del 
potencial que aquells primers modernistes concedien a l’educació.  
 
La metàfora del món com un gran teatre, ha estat un tòpic molt utilitzat al llarg de la 
història de la Literatura Universal. Els següents versos de Calderón de la Barca són un 
dels molts exemples que podríem enumerar: 
 

Y es representación la humana vida, 
una comedia sea 
la que hoy el cielo en 
teatro vea; [...] 
   (versos 46-48) 
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¡venid, mortales, venid 
y adornaros cada uno 
para que representéis 
en el teatro del mundo! 

(versos 275-278) 
 

(El Gran Teatro del Mundo. Calderón de la Barca).  
 

I probablement l'escola sigui un dels llocs més idonis per ensenyar a viure al Gran Teatre 
del Món, tal i com deien els nostres clàssics. Un escenari ideal on conviuen el ludus i el 
educare. El dia a dia a l'escola és un intercanvi de diàlegs, gestos, personatges que ens 
reforcen per sortir a "escena" representant el nostre millor paper. Fer teatre ajuda a 
construir la identitat i el caràcter. Mitjançant l'activitat teatral, l'ésser humà aprèn a mostrar 
i sobretot a conèixer-se. Potser perquè en essència i utilitzant paraules de Paul Ricoeur: 
“la finalitat de l'espectacle tràgic depassa infinitament qualsevol intenció directament 
didàctica". 
 
La dramatització en el marc legislatiu de l’educació 
 
La legislació educativa actual a l’Estat espanyol (llei orgànica 2/2006, del 3 de maig, 
d’Educació) veu la formació com un procés permanent, que es desenvolupa durant tota la 
vida, que no es pot entendre al marge dels canvis socials, i que necessita del suport de la 
societat envers el sistema educatiu per dur a terme els seus objectius.  
 
Segon afirmen F. Foguet i Núria Santamaria (2009), amb el teatre i la dramatització es 
treballen amb els alumnes diverses aptituds que estan contemplades com a finalitat 
educativa dins d’aquest sistema educatiu actual (llei orgànica 2/2006, del 3 de maig, 
d’Educació): el desenvolupament de la personalitat de l’alumne, de la seva capacitat 
lingüística, el respecte, la tolerància, l’adquisició de costums intel·lectuals i coneixements, 
el respecte a la pluralitat lingüística, la diversitat, la formació per la col·laboració, el treball 
cooperatiu, la solidaritat, la convivència, la comunicació, la reflexió.... són una sèrie 
d’objectius que l’apropament al teatre pot aportar a les necessitats actuals de l’escola.  
 
Durant els últims anys, el teatre dins l’escola ha estat utilitzat com una tècnica pedagògica 
per desenvolupar la capacitat d’expressió, comunicació, treball en grup, lectura... s’ha 
emprat com a recurs didàctic, però també simplement com a teatre com a tal; és a dir, com 
a assignatura interdisciplinària de totes les formes d’expressió que hi ha. 
 
Vegem, però, com ha anat evolucionant el teatre o dramatització al sistema educatiu 
espanyol: Durant la LOGSE es proposava al currículum la dramatització com a àrea de 
coneixement de contingut específic i com a procediment didàctic per tal d’aconseguir 
objectius propis de les diverses àrees. En el BUP i el batxillerat antic existia una optativa 
sota el nom de “taller de teatre” o “teatre i expressió corporal”.  
Amb la reforma, la dramatització va desaparèixer com a matèria obligatòria i també 
qualsevol assignatura relacionada amb l’art dramàtic. Avui dia, des del currículum es 
contempla un tractament teòric del teatre mitjançant l’assignatura de llengua i literatura.  
 
L’única possibilitat que hi ha per incloure el teatre als currículums és com a matèria 
optativa, ja que competeix a les administracions afavorides amb l’autonomia de centres tot 
allò que es refereixi a la definició i programació de les matèries optatives.  
Amb la LOE, la dramatització pràcticament no es contempla al nostre país en l’educació 
obligatòria; de manera que continua essent un absent dins l’educació als instituts i escoles, 
a no ser que per part del professorat del centre es busqui la manera d’introduir-lo com a 
recurs didàctic dins del marc d’altres matèries.  
 
Actualment, amb la LOMCE com a canvi imminent en la legislació educativa, les arts 
dramàtiques es mantenen excloses del currículum i, per tant, en el millor dels casos es 
podran incloure com a matèria optativa dins els marges de l’autonomia dels centre 
educatiu.  
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Autors com O'Neill (1995) o Laferrière i Motos (2009), entre d’altres, concreten les virtuts i 
valors de les formes dramàtiques com a instrument i eina valuosa en l’educació i 
l’aprenentatge. Així doncs, si el currículum és la selecció de continguts i experiències 
valuoses per als alumnes, seria convenient tornar a incloure-hi el teatre i consolidar-lo en 
l’educació obligatòria, ja sigui com a matèria, com a activitat teatral o com a eina didàctica i 
docent.  
 
 

03. Definició de conceptes: teatre / dramatització per a educadors 
 
 
Segons Tomàs Motos (1996), el debat sobre l’ús de la dramatització en l’ensenyament 
comença per entendre els termes: dramatització i teatre.  
 
El drama o dramatització s’entén com el desenvolupament integral i comunicació 
interpersonal, mentre que el teatre, tot i també contribuir al desenvolupament personal, per 
la seva pròpia naturalesa, aboca en l’espectacle, el qual ha de ser un rigorós procés de 
treball artístic. Podríem dir, per tant, que són dos conceptes que utilitzen diferents camins, 
tot i que queden englobats dins la idea de “fer teatre”. 
Aquesta doble visió no significa dicotomia ni separació, ja que ambdós enfocaments tenen 
una arrel comuna: el llenguatge dramàtic. 
Tant la dramatització com el teatre són formes de representació que utilitzen el cos, la veu, 
l'espai i el temps escènics per tal d'expressar i comunicar idees, sentiments i vivències. La 
dramatització pot entendre's, a més, com un procediment consistent a donar forma teatral 
a alguna cosa que en principi no la té. 
 
La literatura pedagògica s’ha enriquit amb una sèrie de termes que es refereixen a un 
conjunt de pràctiques i iniciatives diverses totes elles tenen un origen teatral.  
Els termes amb més èxit han estat el drama, l’expressió dramàtica i la dramatització. I 
s’utilitzen més o menys depenent de l’herència lingüística del lloc en concret. Per exemple; 
en els països anglosaxons s’ha imposat el terme drama, als d’origen francès expression 
dramatique i a Catalunya la dramatització.  
Tot i així és veritat que hi ha molta confusió i la majoria d’autors utilitzen tots els termes 
anteriors com a sinònims. 
 
Llenguatge dramàtic 
 
El llenguatge dramàtic és una forma d'expressió (del mateix nivell que l'expressió oral, 
l'expressió escrita, l'expressió plàstica i la rítmico-musical) que utilitza els signes i la sintaxi 
propis de la dramatització. Es caracteritza per integrar els diferents llenguatges (verbal, 
plàstic, rítmico-musical, corporal) i per constituir un poderós mitjà d'aprenentatge, ja que 
implica simultàniament aspectes cognoscitius, afectius i psicomotrius. 
 
 

04. Objectius de la pedagogia teatral en l’educació 
 
 

Prenent les paraules de Ricardo Nassif com a punt de partida, entenem que la pedagogia 
teatral com la teoria i la tècnica de l'educació teatral, ciència de la qual és possible derivar, 
sens dubte, una didàctica general de l'ensenyament teatral, i, com a conseqüència, les 
didàctiques especials aplicades a cada disciplina escènica, a les quals podran fer 
aportacions substantives altres ciències, així com també les pròpies de les ciències de 
l'educació, en particular la psicologia i la biologia de l'educació, més rellevants en la 
formulació de les didàctiques especials.  
 
La Pedagogia teatral es defineix pel seu caràcter general, globalitzador, sistemàtic i de 
fonamentació, que configura un “marc” en el qual s'integren altres disciplines que tenen 
una dimensió més procedimental i aplicada.  
La pràctica d’arts dramàtiques en les etapes infantil i adolescent és una les millors formes 
d'expressió, diversió i desenvolupament en el més ampli sentit; ajuda en la millora del 
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llenguatge, de la comprensió i, especialment de l'expressió: amplia el seu vocabulari, 
millora la pronunciació, entonació i vocalització, i permet conèixer la seva veu. A més, 
afavoreix l'evolució de cada part del seu cos i ment. 
D’altra banda, també impulsa els nois/es més tímids/es a anar progressant en relacionar-
se amb els altres o parlar en públic i a acceptar-se a un mateix. Per tant, s'està propiciant 
a una bona socialització, autoestima i autonomia personal. I no només això, sinó que 
també emfatitza la cooperació i el treball en equip i els fa sentir que formen part d'un grup 
d'iguals. 
 
La dramatització influeix positivament en l'expressió corporal i gestual, en la comprensió 
del cos, de les seves possibilitats d'acció i les seves limitacions. També treballa la 
creativitat i originalitat d'actuació, d'expressió plàstica i musical; i potencia el 
desenvolupament psicomotor i el moviment espacial, és a dir, la lateralitat i el 
desenvolupament amb confiança i seguretat en el medi. 
Tota representació teatral dóna lloc al fet que els nois/es siguin crítics amb ells mateixos i 
els altres, a sentir-se lliures, a conèixer el món que els envolta (amb cada valor o tema que 
es tracta en la representació) i, per tant, a conèixer les manifestacions i els valors de la 
cultura de la seva societat i a interioritzar-ho paulatinament; configurant d’aquesta manera 
la seva moral i personalitat. 
 
Tomás Motos, en el seu article El teatro en la educación secundaria: fundamentos y retos 
del 2009, parla dels objectius generals de la pedagogia teatral, i els classifica de la 
següent manera:  

 
1. Viure el cos: L'aprenentatge teatral té present l'individu complet, treballa amb el seu 

cos, la seva ment, les seves emocions.  
 

2. Sensopercepció: Despertar els sentits i afinar la percepció és una de les bases de 
l'aprenentatge dramàtic. Obrir-se als estímuls sensorials del món circumdant, tenir 
constantment “activades les antenes” per captar els missatges de l’entorn fa a la 
persona més sensible i receptiva i l’ajuda a mirar amb ulls diferents.  
 

3. Concentració i atenció: En general, als alumnes els agrada i en gaudeixen, i a més 
afavoreix l'evolució de cada part del seu cos i ment.  Parar atenció és compartir 
l'energia mental dirigida a un objecte concret amb altres observacions realitzades sobre 
altres objectes. La concentració és excloent i l'atenció incloent. La primera persegueix 
l’aprofundiment, la segona, la globalització. Les tècniques dramàtiques ajuden a 
sensibilitzar la persona en aquests dos aspectes del coneixement de la realitat.  
 

4. La comunicació: L'alumne-actor ha de ser fonamentalment un comunicador. Les 
tècniques d'aprenentatge dramàtic tendeixen a desenvolupar les destreses per 
capacitar l'alumnat a donar forma als missatges, de manera que puguin arribar més 
fàcilment al receptor. D'altra banda, aquestes estratègies també serveixen per 
sensibilitzar l'escolta activa i la mirada conscient.  
 

5. Compatibilitat entre flexibilitat i rigor: Un tret comú a l'art i a l'educació és que ambdós 
estableixen regles. No obstant això, no cal que les regles dominin el joc i el treball, sinó 
que han de permetre el seu màxim desenvolupament. Tot i que, “per crear cal posar-se 
límits”, segons afirma Umberto Eco. 
 

6. Pensament pràctic i autònom: L'aprenentatge dramàtic persegueix el desenvolupament 
del pensament pràctic. Segons Langer hi ha dues maneres fonamentals de 
coneixement el "discursiu" i el "no discursiu". L'art està en aquesta segona categoria, ja 
que realitza una activitat cognitiva basada en el sentiment i per tant defensar que 
l’artista no pensa de forma tan intensa com l'investigador és un absurd. Però el 
pensament de l'artista és pràctic: dóna solucions concretes a problemes concrets. I 
aquesta és l'estratègia que es desenvolupa en les tasques de dramatització. 
Dramatitzar és l’espai del fer, on les idees producte de l'observació i la reflexió es 
plasmen en accions pràctiques, és a dir, la complexitat acaba reduint-se a la 
simplificació. 
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7. Desenvolupament, entrenament i control de les emocions: En les activitats de 

dramatització es posa en pràctica l'exploració conscient de sentiments i estats d'ànim. 
Estem parlant de tasques que persegueixen l'educació emocional i, més concretament, 
de desenvolupar la intel·ligència intrapersonal.  
 

8. Sentiment de grup i interacció social: L'activitat dramàtica generalment es desenvolupa 
en grup. És una manifestació de la necessitat d'estar junts. En una representació, el 
què faci un dels participants influirà en l'actuació dels altres, qualsevol modificació que 
introdueixi un d'ells a allò prèviament planificat indueix la resposta no prevista dels 
altres. La cohesió grupal i el sentit de pertinença al grup és una altra característica 
essencial de les tècniques teatrals. I això portat al camp educatiu té dues grans 
conseqüències: la consciència que la potencialitat creadora del grup és sempre molt 
superior a la de l'individu, i el convenciment que el propi projecte de desenvolupament 
personal no es pot dur a terme si no comptem amb l'altre. En aquest cas, l'objectiu és 
desenvolupar aspectes de la intel·ligència interpersonal.  
 

9. Contingut humà: El contingut del teatre gira sempre al voltant de problemes, assumptes 
i temes relacionats amb la comprensió de la conducta humana i les relacions 
interpersonals. El motiu bàsic de tota acció dramàtica només és un: la persona en 
conflicte, ja sigui individual o social. Sense conflicte no hi ha teatre.  
 

10. Oralitat: Suposa la recuperació de la paraula desplaçada pels efectes perversos de la 
cultura de la imatge. Les tècniques dramàtiques pretenen que el subjecte expressi tot 
tipus de situacions, sentiments, emocions mitjançant el control respiratori, l'ús adequat 
dels sons i la veu articulada. Però, el desenvolupament de l'expressió oral d'una forma 
orgànica implica també l'expressió corporal. L'expressió oral, que és un dels objectius 
bàsics de l'educació en tots els nivells, es materialitza mitjançant les activitats 
dramàtiques no només amb finalitat expressiva sinó també comunicativa i funcional, 
d'aquí el seu ús com a estratègia didàctica per a l'aprenentatge de la llengua materna i 
de les segones llengües. 

 
A mode de síntesi, “el principal objectiu del teatre és ajudar l’estudiant a comprendre’s 
millor a si mateix i al món en què viu” (O’Neill, 1995). En aquest sentit, convé nombrar a 
continuació els grans propòsits de la dramatització en l’educació: 
 
‐ Desenvolupar el gust per les manifestacions artístiques: formació del sentit estètic. 
‐ Estimular la capacitat d'interioritzar, percebre, expressar i comunicar.  
‐ Desenvolupar la creativitat i la capacitat d'expressió personal.  
‐ Conèixer i utilitzar els elements propis del llenguatge dramàtic per representar 
pensaments, vivències i sentiments.  
‐ Fomentar la idea que les obres artístiques són un patrimoni cultural col·lectiu, que ha 
de ser respectat i preservat.  
‐ Adquirir tècniques d'expressió teatral: dramatització, improvisació, teatre amb objectes, 
etc. 
 
L’Associació Catalana del Teatre Educatiu (ACTE) resumeix en el següent quadre els 
objectius generals dels seus tallers dramàtics adreçats als estudiants de secundària. 
[Veure figura 2]. 
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Fig. 2. Quadre-resum dels objectius generals, segons ACTE, dels tallers dramàtics adreçats a 
estudiants de secundària. 

 
 

05. Dramatització en el currículum 
 
Amb la dramatització dins el currículum de l’ensenyament obligatori no es pretén formar 
actors professionals ni produir obres de teatre; sinó que el drama sigui un mitjà i no una 
finalitat en si. L’objectiu del professor que utilitza el teatre és invocar l’estudiant perquè 
aprengui i descobreixi pels seus propis mitjans coneixements de si mateix i del món que 
l’envolta. 
 
Rosario Navarro (2009) recolza que és possible aprendre coses ficant-les en el procés de 
la dramatització o teatre, ja que sempre ha de tenir un contingut, i és precisament aquest 
contingut allò que ens cal variar per fer ús del teatre en les àrees en les quals sigui del 
nostre interès.  
La dramatització a les aules és una eina per explorar qualsevol matèria del currículum, des 
d’una llengua fins les matemàtiques, la història o les ciències socials. Tot i així, en les 
matèries humanístiques és molt comú que s’apliquin tècniques de dramatització més 
freqüentment que en d’altres àrees. Amb aquest mitjà el professor pot aconseguir apropar 
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a l’alumne qualsevol tema que sigui objecte d’estudi, sempre amb la finalitat que aquest hi 
treballi, es documenti, ho interpreti i ho visqui, fins el punt que entengui profundament la 
matèria o tema. 
 
En l’article “El paper de la dramatització en el currículum” de Tomás Motos i Antoni 
Navarro (2003), es presenten els components fonamentals de la dramatització (o teatre) 
des de la perspectiva curricular, analitzant-ne els objectius, els continguts, les activitats i 
l’avaluació dins l’àmbit escolar o educatiu. 
 

“Partimos de la justificación del valor intrínseco del Teatro y de la Dramatización ya 
que estos aportan a la formación del individuo unos conocimientos, unos 
procedimientos y unos valores propios, cuyo fin último es la construcción del “yo” 
como proyecto personal. […] se analizan las tres orientaciones fundamentales de la 
dramatización en el currículum: desarrollo de las capacidades de expresión y 
comunicación, la alfabetización artística, y el conocimiento del lenguaje teatral. En 
cuanto a los contenidos planteamos que la esencia de la dramatización es el estudio 
de las relaciones personales en sus diferentes formas de expresión (danza, expresión 
corporal, expresión oral, improvisación, representación) y proponemos una selección 
de contenidos para la organización de esta materia en secundaria. Respecto a la 
metodología, analizamos las fases y los momentos del taller de teatro, las fórmulas de 
incitación a las tareas (consignas y técnicas de la mezcla) y las tipologías de las 
técnicas dramáticas. Y por último, ofrecemos algunas sugerencias e instrumentos 
concretos para la evaluación.” 

 
Moltes metàfores s’han utilitzat per apropar-se de manera intuïtiva al currículum –camí, 
recorregut, discurs, etc.- però d’entre elles una de les més encertades és “currículum és 
teatre”, doncs existeixen moltes raons de semblança entre els dos conceptes. Per 
exemple, el binomi “text i context” és la terminologia utilitzada per Lundgren per referir-se 
al currículum en el seu article “Teoría del currículum y escolarización”; i al mateix temps 
són termes teatrals. El teatre és un text per ser representat de la mateixa manera que el 
currículum és un text o un projecte que especifica l’aprenentatge dels alumnes i la feina 
del professor, que ha de desenvolupar-se i ser “representat” en un escenari concret (aula) 
perquè sigui operatiu. 
Les semblances entre ambdós termes es poden concretar en els següents aspectes: 
 
‐ El currículum és un text per ser escenificat, és a dir, posat en pràctica mitjançant varis 
agents o actors (alumnes i personal docent), com en el teatre. 
‐ Tots dos conceptes necessiten escenari. Teatre i currículum són textos que no tenen 
vida fins que no es representen en un marc concret: l’escenari i l’aula, espais que es 
contextualitzen en el territori. 
‐ El currículum tracta sobre continguts culturals i experiències valuoses, seleccionades 
entre d’altres i, per tant, portadores de conflictes, igual que el contingut del teatre en tractar 
de comportaments humans en conflicte. 
‐ Ús de la terminologia teatral en parlar del currículum: text, subtext, representació, 
actors, escenaris, mediació, “performance”, etc. 
 
Tant si considerem el currículum com un projecte o com una trajectòria d’experiències i 
vivències de l’alumne al llarg de la vida escolar, hi detectarem la presència de la 
dramatització; ja sigui com a assignatura o com a projecte (forma part de l’àrea artística en 
l’educació primària i és una optativa en la secundària), o bé com a vivència o activitat 
realitzada en les diverses matèries escolars (tècniques dramàtiques com a recurs didàctic)  
i també com a activitat extraescolar.Llavors, si el currículum és la selecció de continguts i 
experiències valuoses, només cal verificar com els grans objectius de la pedagogia teatral 
(veure apartat anterior) estan essent incorporats de forma explícita en el currículum des de 
l’època de l’escola activa, que contempla teories de l’aprenentatge basades en les 
contribucions d’Edgar Dale, pedagog americà conegut especialment pel seu “con de 
l’aprenentatge” (1933). [Figures 3, 4 i 5]. 
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Fig. 3 i 4. Con de l’aprenentatge d’Edgar Dale (1933) i posteriors interpretacions.  

 
Fig. 5. Versió del con d’aprenentatge que es va publicar l’any 1967, amb la incorporació de 
dades com els percentatges, la veracitat dels quals s’ha posat en dubte per part de la 
comunitat científica. 
 
Així doncs, l’aprenentatge teatral té present l’individu complet, treballa el cos, la ment i les 
emocions. És l’aprenentatge més actiu que existeix i, per tant, el més efectiu pel que fa a 
la comprensió i retenció dels conceptes. 
Però, a més del treball en objectius i competències del currículum per mitjà de la 
dramatització, cal considerar també que el llenguatge teatral, per la seva pròpia 
naturalesa, es constitueix com a integrador de molts llenguatges i, per tant, és dels més 
rics: verbal, no verbal, icònic, corporal, musical, etc. I tots aquests signes es combinen 
d’acord amb la sintaxi pròpia de l’esquema dramàtic (conflicte entre personatges en un 
temps i un espai determinats sobre un tema de contingut humà). 
Per últim, és convenient considerar el teatre com una metàfora de la vida, fet que ja 
enunciaven Pierre Boaistuau a Le théâtre du monde (1559) i Calderón de la Barca en La 
vida es sueño (1558) i El gran teatro del mundo (1655): en la vida tot és comunicació i el 
teatre és la seva manifestació creativa i humana més rica i complexa. 



Arts dramàtiques i ciències. El teatre com a eina didàctica en l’àmbit de les matemàtiques. 14 

06. Competències treballades en la dramatització 
 

 
Competències bàsiques curriculars  

 
Les competències bàsiques curriculars estan lligades entre si. Com descriu Montserrat 
González Parera (2009), el teatre ofereix treballar sobretot la competència cultural i 
artística, però no té sentit dir que es treballi una sola competència aïllada. El mateix 
contingut de la competència està relacionat amb el d’altres, no són categories mútuament 
excloents. D’alguna manera, se solapen les habilitats i destreses que inclouen cada 
competència i, afegint el fet que la dramatització pot ser abordada des de punts de vista 
diversos, el resultat és un treball global de totes les competències bàsiques, algunes amb 
més intensitat que d’altres. Tot seguit, s’enumeren i se’n descriuren les contribucions que 
hi fa el treball de la dramatització.  
 
1. Competència comunicativa, lingüística i audivisual. 
 
La comunicació és una característica essencial dels homes i és una necessitat bàsica en 
el desenvolupament psicològic, social, educatiu, intel·lectual i polític de la persona 
(Farreny, 2000). I el teatre fomenta aquesta utilització del llenguatge com a eina de 
comunicació.  
A més, requereix llegir, escriure i comprendre el significat d’un text o les intencions d’un 
personatge. També crea situacions que permeten expressar pensaments, emocions, 
vivències i opinions, així com parlar, dialogar, generar idees, negociar i arribar a acords 
amb els altres per assolir una fita comuna.  
No hem d’oblidar que en l’acte comunicatiu hi ha dos sentits: un d’emissió i l’altre de 
recepció. En el teatre tan important és desenvolupar les capacitats per emetre missatges 
com per rebre’n.  
Una paraula, un gest, el to de veu, una mirada, la postura, etc., són indicadors d’allò que 
nosaltres exterioritzem i comuniquem, ja sigui amb intenció de fer-ho o sense. Parlar amb 
fluïdesa, saber codificar el pensament en paraules, fer-se entendre, manifestar la pròpia 
opinió i el propi desig són tasques que en un escenari es porten a terme. Les 
dramatitzacions contribueixen a l’entrenament d’aquestes competències comunicatives, 
també amb la utilització de les diferents tipologies textuals, tant de manera escrita com 
oral, i amb l'ús dels recursos dels mitjans de comunicació de massa i les tecnologies de la 
informació en la descripció i exposició dels fets i fenòmens.  
 
2. Competència artística i cultural 
 
Aquesta és la competència que més es treballa en la dramatització. A partir de llegir, 
representar o veure obres de teatre, l’alumnat coneix, comprèn, aprecia i valora 
críticament diferents manifestacions artístiques i culturals, les pot utilitzar com a font 
d’enriquiment i goig personal i pot també considerar-les part del patrimoni cultural dels 
pobles. L’alumnat està dotat de la sensibilitat i del sentit estètic per arribar a gaudir, valorar 
i emocionar-se.  
El teatre activa la iniciativa, la imaginació, la creativitat, i potencia el treball cooperatiu per 
aconseguir fites comunes (motiu pel qual és necessària una actitud oberta i respectuosa); 
així com també posa en joc les habilitats de pensament divergent i convergent, ja que això 
implica tornar a elaborar idees i sentiments i posar-se en el lloc d’un altre. 
 
3. Tractament de la informació i competència digital 
 
Aquesta competència ja forma part del dia a dia de l'alumnat. En aquest cas, l’ús de la 
tecnologia relacionada amb la música, les arts visuals i la cerca d’informació sobre 
manifestacions artístiques contribueixen al tractament de la informació i la competència 
digital. És necessari a dia d’avui que l’alumne aprengui a buscar informació per internet i a 
discernir entre tot allò que es troba. 
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4.  Competència matemàtica 
 
El teatre pot participar en la competència matemàtica en termes de conceptes d’espai, de 
representacions geomètriques, de ritme i altres aspectes musicals. També pot contribuir 
en els processos de pensament com la deducció i la inducció; o bé es pot plantejar el 
teatre com un mitjà amb el qual aprendre, reforçar o perdre la por a una matèria com les 
matemàtiques, que no sol resultar fàcil per la major part dels alumnes. La dramatització 
utilitzada com a eina didàctica es pot contextualitzar en la matèria (o matèries) que 
convingui; tal i com s’explica en el cas estudiat en aquest treball en el qual les 
matemàtiques són el fil conductor d’una obra teatral preparada per a alumnes de 3r. 
d’ESO. 
 
5.  Competència d’aprendre a aprendre 
 
Hi ha una adquisició de la consciència de les pròpies capacitats (intel·lectuals, emocionals, 
físiques), dels límits, del procés i les estratègies necessàries per desenvolupar-les, així 
com del què es pot fer amb l’ajuda d’altres persones o de recursos. També hi participa la 
capacitat d’observació, la indagació i la planificació. És de les competències més 
importants, ja que si es treballa bé és extrapolable a d’altres situacions diverses i servirà 
per tota la vida als alumnes. 
 
6. Competència d’autonomia i iniciativa personal 
 
En situacions d’activitat teatral s’exploren i es posen a prova les aptituds personals i les 
actituds envers els altres (i dels altres cap a un mateix). Això es reflecteix en afirmar els 
propis valors i autonomia, però també en actituds d’obertura, flexibilitat i de compromís 
vers les altres persones. 
Així, es propicia el desenvolupament de les competències emocionals, adreçades a un 
mateix (la regulació emocional i l’autoestima) i adreçades a les altres persones (l’empatia, 
l’assertivitat, l’escolta, el diàleg, la presa de decisions i la resolució de conflictes, etc.). 
Igualment, ajuda a la capacitat d’aprendre de les errades i d’assumir riscos. 
Es desenvolupa també en donar als alumnes temps per treballar a classe (o a casa) i tenir 
la necessitat d’organtizar-se o de dosificar el temps de dedicació. Saber treballar amb 
autonomia serà de constant ajuda a la vida, per poder plantejar i solucionar problemes. 
 
7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic  
 
La dramatització afavoreix el desenvolupament d’aspectes que configuren la competència 
del coneixement i la interacció amb el món, ja que tota experiència teatral se serveix del 
medi com a mitjà per a la creació artística. Interactuar amb el món físic ajuda a la correcta 
comprensió de successos que passen al nostre voltant. També ajuda a tenir una 
adequada percepció de l'espai físic on es desenvolupen les accions i a saber interpretar la 
informació rebuda.  
 
8. Competència social i ciutadana 
 
Les experiències en dramatització afavoreixen el distanciament de la realitat i permeten 
conèixer-la, reflexionar-hi i valorar-la des d’altres punts de vista i, d’aquesta manera, 
entendre la seva complexitat i aprendre a actuar de manera responsable. 
Com que la interpretació i la creació suposa el treball en equip i contribueix a la socialitza-
ció en la mesura que comparteixen l’experiència, es desenvolupa la competència social i 
ciutadana. Aquesta experiència potencia el sentit de cooperació, i suposa afrontar la 
convivència i els conflictes. L’alumnat comprova la necessitat de respectar tota mena 
d’opinions, d’arribar a acords, de considerar la perspectiva de l’altre i de prendre decisions 
mitjançant el diàleg i la negociació. 
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Fig. 6. Quadre-resum de les aportacions del teatre a cada competència bàsica, segons 
Montserrat González (2009). 
 
 
Competències pròpies de la dramatització 
 
La dramatització com a activitat en l’aula, treballa una sèrie d’aspectes o competències 
que podríem considerar molt transversals i necessàries pel al desenvolupament complet 
dels alumnes. 
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1. L’expressió corporal 
 

‐ Trobar diferents maneres de moure i assegurar la interpretació d’un personatge 
donat i per crear uns efectes específics. 

‐ Triar i utilitzar tècniques de moviment específiques per exterioritzar i comunicar 
sensacions, sentiments i idees, adaptant el moviment en resposta a diferents 
circumstàncies donades. 

‐ Demostrar fluïdesa proporcionant diverses respostes de moviment davant d’una 
situació i un temps limitats. 

‐ Demostrar flexibilitat en els moviments incorporant nivells, velocitat, intensitat i 
direccions diferents en les activitats de moviment. 

‐ Mostrar desinhibició i espontaneïtat en les activitats d’expressió corporal. 
 
2. L’expressió oral 
 

‐ Trobar diferents maneres d’utilitzar la veu per realçar la interpretació d’un 
personatge i per crear efectes concrets. 

‐ Triar i utilitzar tècniques de veu específiques i d’efectes vocals adequats, en 
resposta a una interpretació concreta i a diferents circumstàncies. 

‐ Projectar la veu apropiadament en l’espai del taller amb la intenció de comunicar. 
‐ Emprar una articulació i dicció clares per elaborar la caracterització d’un personatge 

o situació. 
‐ Sonoritzar poemes, situacions, imatges, etc. 
‐ Realitzar la lectura expressiva i interpretativa de textos donats. 

 
3. La improvisació 
 

‐ Combinar paraula, gest i moviment per a realitzar una interpretació eficaç i per 
caracteritzar un personatge. 

‐ Recórrer a la memòria emocional i representar gestos i expressions del cos, veu, 
moviment i fer ús de l’espai. 

‐ Triar les formes dramàtiques més efectives i els mitjans teatrals més apropiats per a 
representar idees, experiències, sentiments, pensaments i creences determinats. 

‐ Aplicar convencions teatrals per a la caracterització de personatges. 
 
4. L’ús dels elements i estructures del llenguatge dramàtic 
 

‐ Planificar i representar escenes amb coherència, desenvolupant el començament, el 
medi i el final; també proposar finals alternatius a una situació donada. 

‐ Sintetitzar i comunicar clarament l’objectiu o tema d’una situació o escena. 
‐ Utilitzar elements tècnics i escenogràfics per a reforçar l’efecte dramàtic. 
‐ Teatralitzar textos no dramàtics: poemes, relats, cançons, imatges, notícies, etc. 
‐ Adoptar diferents rols teatrals: autor, actor, director, escenògraf, crític. 
‐ Vetllar per les qualitats tècniques i estètiques de la representació per aconseguir el 

resultat que perseguim. 
 
5. La composició dramàtica, tant individual com col·lectiva 
 

‐ Realitzar l’adaptació d’un text o obra dramàtica curta mitjançant l’anàlisi i 
determinació de l’espai dels elements estructurals de l’obra. 

‐ Fer eleccions raonades dins els límits d’una situació dramàtica donada, enfrontant-
se a les dificultats i sabent resoldre-les. 

‐ Elaborar col·lectivament textos dramàtics. 
‐ Participar de manera constructiva en el treball de grup, proposant i prenent 

iniciatives. 
 

6. La contextualització, anàlisi i valoració de l’activitat 
 

‐ Fer balanç de les pròpies habilitats i els objectius assolits (tècnics, culturals i 
temperamentals), tot prenent consciència de saber-ho expressar. 
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‐ Analitzar textos teatrals. 
‐ Valorar críticament textos teatrals, espectacles i altres manifestacions escèniques. 
‐ Adquirir criteris per a comprendre com han canviat les manifestacions teatrals al 

llarg del temps i com es relacionen amb altres àmbits: ciència, religió, societat, art, 
etc. 

 
 

07. Introducció del teatre a l’aula. Didàctica de la dramatització 
 
 
Hauríem d’aclarir d’entrada que dins la didàctica de la dramatització hi incloem qualsevol 
de les activitats que es poden realitzar dins l’àmbit escolar, i que es tracta d’un concepte 
ampli que comprèn tant el nom d’una matèria lectiva o extraescolar, com el procediment o 
recurs didàctic que consisteix a donar forma teatral a allò que en principi no en té.  
Les activitats dramàtiques en general requereixen, segons Peter Brook (1973) un ampli 
espai buit, relativament buit de mobles, que permeti desplaçaments, moviments i joc de 
grup: un local, una aula de treball, un taller de teatre, un lloc d’assajos o el lloc de 
representació. 
No es imprescindible però moltes vegades també enriqueix el fet de disposar d’objectes o 
elements motivadors, que ens serviran per sensibilitzar i ajudar a la imaginació a 
transformar l’espai teatral.  
 
La utilització de l’expressió dramàtica en el centre educatiu es pot donar en diversos 
formats o a diferents nivells dins l’aula: 
 
1- La dramatització o teatre com a recurs didàctic al servei de l’àrea. 
2- Dramatització o teatre com a taller o optativa.  
3- El teatre com a activitat extraescolar del centre.  

Tot seguit s’exposa en què consisteix cada nivell i quina metodologia d’aprenentatge 
utilitzen.  

La dramatització o teatre com a recurs didàctic al servei de l’àrea. 
 
El primer dels nivells d’utilització de l’expressió dramàtica al centre és en el qual es basa 
aquest treball: s’analitza com, a través de la dramatització com a recurs didàctic de 
primera magnitud dins l’aula, podem fer arribar coneixements d’una matèria o tema 
determinats als alumnes; en aquest cas, les matemàtiques. 
Cal remarcar que en aquest darrer apartat no parlem “d’educació teatral”(un professional 
ensenyant teatre als alumnes), sinó del “teatre en l’educació”, que es basa en un professor 
d’una matèria determinada utilitzant el joc dramàtic (dins de l’aula i en horari lectiu) per tal 
d’afavorir-ne l’aprenentatge. 
En definitiva, es tracta de l’expressió dramàtica al servei de l’educació, no com una 
activitat a part de cada matèria en qüestió, sinó com una eina didàctica més, 
complementària al llibre de text, les diapositives o les visites programades. 
Així doncs, podem representar o donar vida a un fet històric, un problema matemàtic o un 
concepte gramatical, aconseguint d’aquesta manera un aprenentatge molt més actiu per 
part de l’alumnat. 
És clar doncs que, com més recursos tingui el formador a disposició, més possibilitats hi 
ha que els alumnes aprenguin, d’una manera diferent i més amena. 
L’ús de l’expressió dramàtica com a possibilitadora de la integració de diferents camps 
d’una àrea determinada (llengua, història, idiomes...) pot resultar fonamental a l’hora de 
desenvolupar veritables propostes d’ensenyament-aprenentatge. I tot això comporta també 
la possibilitat d’utilitzar espais adequats al servei de l’activitat en qüestió i, d’aquesta 
manera, trencar amb la monotonia de realitzar sempre les classes a la mateixa aula, amb 
les taules i cadires disposades de la mateixa manera. 
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Dramatització o teatre com a taller o optativa 
 
La dramatització o teatre com a taller pot concentrar-se dins el bloc de contingut en l’àrea 
d’expressió artística o bé, com és el més habitual, formant part de mòduls o optatives 
vinculades, per exemple, a la llengua (catalana, castellana o estrangera) o puntualment a 
d’altres àrees. 
La finalitat de la matèria optativa de dramatització o teatre en l'Educació Secundària 
Obligatòria ha de constituir un procés d'aprenentatge de l'expressió dramàtica, 
la comunicació grupal i la creació a través del joc teatral. Per tant, en aquesta etapa 
educativa s'ha d'optar per enfocaments més flexibles i didàcticament més enriquidors, 
centrats en el procés d'investigació i aprenentatge, en el procés de compartir i aportar 
idees i en el procés de creació. 
Com a optativa a l’ESO, Antoni Navarro (2009) proposa establir els següents continguts: 
 
1. El temps. L'argument. El tema 
2. La representació de papers 
3. Lectura, dicció, anàlisi, dinamització i creació de textos 
4. Expressió corporal 
5. El discurs teatral 
6. Muntatge de representacions dramàtiques i assistència a espectacles teatrals 
 
El teatre com a activitat extraescolar del centre 
 
Les activitats complementàries o extraescolars tenen com a finalitat el perfeccionament i 
l’ampliació de la tasca educativa, cultural i social realitzada pels centres. A més, han de 
complir alguns requisits considerats fonamentals: que tinguin un objectiu pedagògic clar, 
que comptin amb un percentatge de participació majoritari per part de l’alumnat i que 
siguin assequibles per a la gran majoria de les famílies. 
Així doncs, el teatre com a taller extraescolar es basa en crear un espectacle teatral que 
finalment es representarà, moment de convertir el treball de tot el curs en l'essència del fet 
teatral: la representació. Aquesta activitat, tot i tenir una major component lúdica que si fos 
dins l’ensenyament formal, pretén complementar la formació de l’alumne i ajudar-lo en la 
cohesió dins el grup. 
El taller de teatre com a extraescolar depèn sovint de la predisposició i bona voluntat del 
professorat que vulgui desenvolupar activitats artístiques relacionades plenament amb el 
teatre; o bé, en el millor dels casos, es compta amb professionals del teatre i experts en 
pedagogia teatral com a monitors contractats per realitzar aquesta activitat.  
També pel que fa a l’alumnat és un nivell de proposta voluntària, per tant, va dirigit als 
alumnes que tinguin un cert interès en la matèria i que estiguin disposats a fer una activitat 
extraescolar relacionada amb el teatre.  
A Catalunya, el teatre és força present com a activitat extraescolar en els centres 
educatius. Sovint, s’inicia amb l’objectiu d’incentivar l’ús de la llengua catalana entre els 
alumnes fora de les aules, a més d’aportar altres beneficis: fomentar el treball en equip, 
motivar a la superació personal, millorar la dicció, ajudar a vèncer la timidesa, fer créixer 
com a persones, ajudar a fer amistats i fer institut. 
 
--- 
Són molts els recursos que avui dia es troben a la xarxa per tal d’incorporar la 
dramatització a les activitats educatives. Des de bancs d’activitats a informació per a 
cursar estudis superiors o a consells i directrius per al professorat que vulgui innovar en 
aquest àmbit. 
La mostra de recursos que es cita a continuació deixa pal·lesa la força que ja té el 
moviment a favor de l’ensenyament creatiu i de l’ús de la dramatització com al més 
complet dels exercicis per a l’aprenentatge dels conceptes. [Veure Annex 2] 
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08. L’avaluació de la dramatització 
 
 
L’avaluació tracta de verificar periòdicament l’eficàcia de l’ensenyament i la qualitat de 
l’aprenentatge realitzat per cada alumne component de la classe, com també d’abastir 
l’alumnat de les dades que li permeten autoavaluar-se.  
En dramatització-teatre és tan important avaluar el desenvolupament de l’alumnat com els 
productes que realitza. Es tracta, per tant, de portar un seguiment sobre el conjunt de la 
pràctica de les classes o tallers i no tan sols sobre el resultat final. 
 
Tipus d’avaluació en teatre educatiu 
 
Segons experts com Tomás Motos (2013), considerant la complexitat del teatre en 
l’educació i les pautes que regeixen el nou paradigma educatiu emergent, és necessari 
concebre l’avaluació de la creativitat dramàtica tal i com Bordas (2000) caracteritza 
l’avaluació educativa en general. És a dir, l’avaluació ha de ser: 
 
‐ Formadora: centrada en l’autoaprenentatge. 
‐ Continuada: basada en una actitud de valoració permanent. 
‐ Comprensiva i considerada: té cura de la multiculturalitat, la diferència, les ideologies, 

els valors socioculturals, les creences i els sentiments de l’alumne. 
‐ Adaptativa i polivalent: valora alternatives diferenciades de procediments i intruments, i 

considera que qualsevol situació d’aprenentatge o formació pot ser utilitzada amb 
finalitats avaluadores. 

 
Per tot això, Motos considera que l’avaluació de la dramatització a qualsevol nivell educatiu 
ha de ser una avaluació informal, intuïtiva, integrada en els processos d’aprenentatge i 
anàlisi reflexiva personal, que accepti el dubte o incertesa i la creativitat dramàtica. 
L’avaluació, per tant, no restarà fixa ni estàtica en el temps, sinó que s’anirà regularitzant 
en la quotidianeïtat del treball de l’ensenyament-aprenentatge en el marc del procés-
context-persona, i considerarà sempre la il·lusió de l’alumnat i el respecte entre els 
participants. 
Més que una avaluació de les pràctiques, estaríem parlant d’una valoració continuada i 
sumativa, amb uns criteris preestablerts i coneguts pel professor i l’alumnat, basada en l’ús 
de mètodes d’observació directa per recollir les evidències de la creativitat i rendiment de 
l’alumnat (portafolis, rúbriques, representacions, actuacions i performances o role-plays). 
Per la naturalesa i fugacitat de la representació teatral, finalitat última del procés 
d’avaluació, s’establirà com a principi general que qualsevol activitat teatral o de 
dramatització pot servir per avaluar la creativitat dramàtica. 
Donada la importància que tant l’alumnat com el professorat coneguin la metodologia de la 
valoració, es presenten alguns instruments d’utilitat, com ara les rúbriques o qüestionaris. 
 

 Sistemáticamente 
eficaz (4) 

Generalmente 
eficaz (3)

Mejorable (2) Raramente 
eficaz 

Volumen 
 

Escuchado por todos 
los espectadores todo 
el tiempo 
 

Escuchado por la 
mayor parte de 
los espectadores 
la mayor parte del 
tiempo 

Escuchado por 
todos los 
espectadores 
solo a veces 
 

No audible por 
los espectadores 
 

Dicción/ 
articulación 
 

Pronuncia clara y 
correctamente siempre
 

Pronuncia clara y 
correctamente  la 
mayor parte de 
las veces 

Dice a veces 
confusa e 
incorrectamente 
los diálogos 
 

Dice el diálogo 
confusa e 
incorrectamente 
 

Velocidad 
 

Varía apropiadamente 
la velocidad para decir 
los diálogos 
 

Varía a veces la 
velocidad para 
apoyar el diálogo 
 

A veces 
demasiado 
rápido para 
apoyar el diálogo 

Demasiado 
rápido 
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Tono 
 

Utiliza variedad de 
tonos para caracterizar 
personajes y 
comunicar ideas 
 

Utiliza el tono 
para caracterizar 
personajes y 
comunicar ideas 
 

Utiliza poco 
o nada el tono 
para caracterizar 
personajes y 
comunicar ideas 

No utiliza el tono 
para caracterizar 
personajes y 
comunicar ideas 
 

Fig. 7. Rúbrica proposada per Tomás Motos (2013) per a la valoració de l’expressió oral 
en alumnes de secundària. 

 Instrumento para la valoración creativa de un taller 
 
1. Indica el interés que ha supuesto para ti el taller. 
         Muy bajo                                                                                   Muy alto 
 
2.    Indica la utilidad personal que ha tenido para ti el taller. 
         Muy bajo                                                                                   Muy alto 
 
3.   Indica la utilidad profesional que ha tenido para ti el taller. 
         Muy  bajo                                                                                  Muy alto 

 
4.   En este  taller me he sentido como... 
 
5.   A este taller le ha faltado... 
 
6.   A este taller le ha sobrado... 
 
7.   Este taller me ha servido para...  
 
8.   Haz un torbellino de ideas sobre lo que  evocas, sientes, etc. de este taller.     
 
9.   Expresa con un dibujo lo que ha sido para ti este taller. 
 

 
Fig. 8. Qüestionari proposat per Tomás Motos (2013) per a la valoració creativa d’un 
taller de dramatització. 

 
Parrilla para valorar representaciones/productos escénicos 

 
Tras asistir a un espectáculo, valóralo subrayando del listado de atributos dados para cada 
indicador los que consideres más adecuados en tu opinión. Puedes añadir otros nuevos en el 
espacio de los puntos suspensivos. 

Indicador Atributos 
Novedad, originalidad Innovación, nuevo, sorpresa, inventiva, innovador, joven, original, 

fresco, único, experimental, inédito, fuera de la norma, inusual, fuera 
de las tendencias actuales, atrevido 
..................................................... 

Flexibildiad, amplitud 
de registro 

Variedad, diversidad, de gran extensión, destreza, gama amplia, 
ingenioso, evidencia de inclusión de muchos elementos  ....................

Fluidez, ritmo de 
interpretación 

Continuidad, fluido, buena distribución del tiempo, coordinación, flujo 
sobre el escenario ........................................................................ 

Contraste Yuxtaposición de ideas, contraste, .......................................................
Asunto (lo narrado) Tiene argumento, narración, buena narración sin depender 

únicamente de los diálogos, argumento coherente, tiene estructura 
dramática clara, clímax, ....................................................................... 

Imágenes sensoriales 
provocadas 

Visual, auditivo, lleno de imágenes, color, vibrante, provoca la 
memoria afectiva, imaginativo, ........................................................... 

Emoción provocada en 
el espectador 

Humor, atractivo, encanto, gusto, sorpresa, disfrute, diversión, 
...............................................................................................................

Emoción del 
intérprete/actor 

Pasión, el actor expresa sus propios sentimientos, facilidad, don, 
estilo, expresividad, apasionamiento, .................................................. 

Relación entre Conexión, compenetración, complicidad, distancia, comunicación con 
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intérprete y espectador los espectadores, interacción, atracción del espectador, capta la 
atención, implica, convincente, interesante, mantiene el interés, 
evidencia de cualidades agradables, 
.................................................... 

Elaboración Auténtico, creíble, bien terminado, trabajo bien hecho, ...................... 
Contenido Transmite ideas a través del sonido, de la imagen, etc.; imaginación, 

............................................................................................................. 
 

Si se trata de un espectáculo realizado por participantes del taller  se podrían añadir los 
siguientes indicadores: 

trabajo en grupo/dinámica grupal, cohesión grupal, 
adecuación entre movimiento y voz, concentración, 

dicción y articulación, disciplina,... 

 
Fig. 9. Graella proposada per Tomás Motos (2013) per valorar representacions 
dramàtiques i donar opinions com a espectador. 

 
 

09. Atenció a la diversitat a través de la dramatització 
 
La dramatització és un element pedagògic molt eficaç, tant pel que fa a l’anàlisi de 
conductes socials, per incentivar a la reflexió i el debat, com per a potenciar la capacitat 
empàtica i de reforçar actituds solidàries. La creativitat i el teatre formen un tàndem molt 
útil en el desenvolupament d’eines per a la integració i l’atenció a la diversitat.  
El teatre a l’aula pot incloure tasques o activitats i rols molt diversos, que es poden 
adequar a les capacitats de cada alumne o a les seves preferències, per tal que tothom 
doni el millor de si mateix i el resultat global sigui màxim. D’aquesta manera, la diversitat 
de l’alumnat pot enriquir (molt més que obstaculitzar) un projecte com crear una 
representació teatral. 
 
Són diverses les pràctiques dramàtiques dutes a terme amb la finalitat d’atendre la 
diversitat de l’alumnat, tant pel que fa a les dificultats d’aprenentatge o les discapacitats, 
com per millorar les relacions en el grup o educar en el respecte.  
A continuació, es citen varis exemples significatius d’aquesta metodologia.  
 
Tractament de la diversitat amb el teatre com a eina 
 
En el llibre Drama of colour, Saldaña (1995) presenta 20 textos teatrals d’improvisació amb 
finalitats educatives per a la conscienciació multiètnica entre els estudiants. El llibre de 
Saldaña recull també un estudi realitzat pels investigadors Gourgey, Bosseau, i Delgado 
(1985) amb un grup d’alumnes, negres i hispans en edat escolar obligatòria, de baixos 
recursos socioeconòmics. Després d'un projecte d'improvisació teatral que van dur a terme 
durant sis mesos, les millores es van observar en el vocabulari i en la comprensió de la 
lectura. En els resultats que es van aconseguir es contempla que els estudiants que van 
participar, mostren una evolució notòria en àrees personals com ara una actitud més 
positiva, un augment de la confiança, una major empatia i una millor autoacceptació i 
acceptació dels altres. Saldaña proposa crear un programa d’aprenentatge en alumnes de 
tercer grau basat en el teatre per aconseguir més millores socials en els mateixos barris 
amb un alt grau de diversitat. 
 
Tractament de la discapacitat amb el teatre com a eina (I)  
 
José Cañas (1996) explica una experiència del col·legi d’educació especial KOYNÓS, de 
Godella, València. Vicente Ibañez, el professor titular de dotze alumnes d’edats entre els 
catorze i els divuit anys que patien síndrome de Down, va realitzar una experiència amb un 
taller de jocs dramàtics. El seu objectiu era demostrar que les persones afectades per 
síndrome de Down poden alliberar-se, després d’un procés continuat, dels prejudicis que 
la societat els imposa. També volia demostrar que les individualitats molt marcades poden 
adaptar-se a una proposta col·lectiva i, finalment, comprovar allò que ja sospitaven: que 
l’experiència dramàtica equilibrava la seva conducta afectivo-social. 
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Tractament de la discapacitat amb el teatre com a eina (II) 
 
Montserrat Cumellas Riera, professora d’educació física en un institut, explica en el seu 
article El teatro: un recurso para la diversidad (1999) la pròpia experiència sobre com, a 
partir del teatre i amb la creativitat, el grup-classe que dirigia va demostra un gran exercici 
d’integració d’una alumna amb discapacitat física. 
Cumellas narra que l’activitat fou molt motivadora pels alumnes i va proporcionar un 
ambient creatiu òptim on el grup va pensar, imaginar, elaborar, transformar i adaptar 
l’acció de la narració segons les seves necessitats, els seus gustos i els recursos 
disponibles. 
A més, es va aconseguir un major coneixement del cos en escollir els moviments més 
adequats per a cada personatge i situació, els alumnes van captar la idea que fent teatre 
també es podia treballar l’educació física i que era una manera d’expressar-se, crear i 
gaudir amb l’expressió corporal i la dramatització. Al mateix temps, l’activitat va ser un 
mitjà de desinhibició molt profitós, ja que també va fomentar el procés socialitzador entre 
els membres del grup.  
Cumellas apunta també que el fet de treballar en un medi diferent a l’habitual (en el 
gimnàs) va enriquir encara més l’experiència. Els alumnes van gaudir, van aprendre i van 
col·laborar en el grup. Les diferències no van ser motiu de desigualtats. 
 
Educar el rebuig a la violència  
 
Carmina Pérez (2005) proposa fer servir les propietats del teatre com a eina per a educar 
en el rebuig de la violència. Diu que el teatre és un llenguatge que permet la unió de les 
diferències amb una finalitat d’intercanvis culturals i de comunicacions humanes, és una 
cruïlla i un espai de trobada. En aquest cas, l’experiència no es basa única i pròpiament en 
l’educació secundaria, sinó en l’educació de valors humans.  
Pérez ha experimentat activitats concretes a la ciutat de Màlaga i valora positivament el 
resultat, ja que el teatre permet percebre, sentir, actuar i reflexionar sobre la persona 
humana. 
 
Teràpia per a adolescents immigrants i refugiats a través de la dramatització 
 
Cécile Rousseau (2007) avalua al Canadà, mitjançant una prova pilot, els efectes d'un 
programa de teatre a l’escola per a adolescents immigrants i refugiats dissenyat com a 
teràpia pel control de problemes emocionals i conductuals i per millorar el rendiment 
escolar. En el programa de 9 setmanes hi participen 136 alumnes, de 12 a 18 anys,  
nouvinguts al centre multiètnic. Les dades obtingudes mitjançant el qüestionari de 
fortaleses i dificultats mostren que, al final del programa, encara que no hi havia millores 
reportades en l'autoestima o en el comportament, però sí que els adolescents de la prova 
pilot havien disminuït lleugerament la simptomatologia problemàtica respecte dels alumnes 
d’un grup d’acollida estàndard. El seu rendiment en matemàtiques també va augmentar 
significativament en comparació amb els seus companys del grup tradicional.  
Els resultats satisfactoris suggereixen que els tallers poden tenir un impacte positiu en 
l'ajust social dels nouvinguts. Aquest programa de teatre com a teràpia sembla ser una 
forma prometedora de treballar preventivament amb els adolescents que han estat 
exposats a diverses formes d'adversitat, com podrien ser la guerra o la violència, 
mitjançant un mètode allunyat dels estereotipats. 
 
 

10. La dramatització com a projecte: transversalitat entre matèries 
 
La dramatització ha estat sempre implicada en la història de la humanitat. Pràcticament 
tota forma teatral és aplicable en l'àmbit escolar ja que l'educació, com a acte de 
comunicació que és, comporta una dramatització: sempre que un professor és al davant 
dels alumnes es dóna una representació, un procés teatral en què el professor és l'actor i 
els alumnes els espectadors (o viceversa). 
Per tant, no és d’estranyar que diversos experiments de treballar amb la dramatització com 
a projecte interdisciplinari hagin donat resultats sorprenentment positius que s’han recollit 
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en diversos articles relacionats amb els mètodes d’ensenyament o que ja s’han instaurat 
en la xarxa com a recurs disponible per dur a terme al centre educatiu. 
Vanina Figueroa, basant-se en la teoria cognitivista Bruner-Brousseau i en la seva 
experiència amb el treball a partir d’una unitat didàctica integradora, vincula diverses àrees 
mitjançant el teatre, tal i com es mostra en el mapa conceptual de l’autora. 
 

 
 

Fig. 10. Mapa conceptual elaborat per Vanina Figueroa com a representació sintètica de 
la unitat didàctica integradora que posa en pràctica amb alumnes de primària. 

 
Treballar amb la dramatització com a Proyecto Eje a Primària 
 
Mª Dolores Sánchez, des de l’article “Dramatizar el currículo según el proyecto eje” del 
2009, explica que cal buscar alternatives a la tasca docent per tal de desenvolupar la 
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creativitat en l'alumnat, sense oblidar els continguts bàsics del currículum i posant molt 
d’èmfasi en l'adquisició d'habilitats socials. Per aconseguir-ho, aposta a favor d’un 
aprenentatge creatiu, amb una proposta didàctica que anomena Proyecto Eje, capaç 
d'aprofitar els avantatges pedagògics de la dramatització com a eina potencial per 
desenvolupar estratègies d'ensenyament a partir de situacions problematitzades i amb 
forta càrrega lúdica, de manera que generi un treball afectiu en grups operatius, que faciliti 
situacions de pràctica de la creativitat individual i col·lectiva motivant l'aprenentatge de 
continguts diversos i la captació intuïtiva d'habilitats socials (assertivitat, autoestima, 
tolerància, cooperació, responsabilitat, etc.) tan necessàries per a una correcta adaptació 
escolar i social, ja que la manca d'aquestes habilitats sembla ser la veritable causa de 
molts problemes de fracàs escolar. 
Tal i com descriu Sánchez, el concepte de Proyecto Eje proposa una metodologia de 
dramatització com a fil conductor (eix transversal) sobre el qual s’organitza l’activitat 
escolar, proporcionant al professor una eina per a buscar la motivació a l'aula. 
Sánchez fa referència a la dramatització entesa com un sistema per buscar la integració 
de totes les matèries del currículum, artístiques i no artístiques, utilitzant per a la seva 
expressió el llenguatge dramàtic en què se sintetitzen tots els llenguatges possibles 
derivats dels sentits humans (oral, visual, auditiu, tàctil i olfactiu) i les seves variacions 
(cultural, plàstic, musical, gestual, corporal, etc.).  
La proposta didàctica de Sánchez (2009) té la finalitat fonamental d'afavorir l’aprenentatge 
creatiu, la qual cosa implica desenvolupar la creativitat de professors i alumnes per millorar 
la pràctica docent i discent, desenvolupar la seva activitat de manera eficaç i més 
gratificant a nivell personal per als temps actuals, així com capacitar els estudiants 
d’habilitats relacionals per a una millor adaptació social de les persones creatives a l'aula i 
al seu entorn general.  
El resultat d'aquesta recerca es concreta en desenvolupar, experimentar, millorar i validar 
mitjançant tècniques d'investigació qualitativa i ecològica, materials curriculars denominats 
“sessions de dramatització per a l'àrea de coneixement del medi del cicle d’educació 
primària”: els beneficis observats amb l'aplicació del Proyecto Eje recolzen l'adequació de 
realitzar intervencions d'aquest tipus, avalant fins i tot la seva incorporació en els 
currículums escolars, afavorint el fet de continuar utilitzant aquesta metodologia, i esperant 
que la didàctica de la dramatització assumeixi cada vegada més un paper de protagonista 
habitual en la tasca escolar. 
 
Vincular les matemàtiques a d’altres matèries amb la dramatització  
 
Des de la Universitat de Tessàlia (Grècia), Panagiota Kotarinou i Charoula Stathopoulou, 
en el seu article del 2012 The history of 5th postulate: linking mathematics with other 
disciplines through drama techniques, presenten el disseny i implementació d'un projecte 
interdisciplinar amb alumnes de 1r de Batxillerat d’un institut públic d’Atenes. El projecte 
utilitza la història de les matemàtiques (en concret el 5è postulat de la Geometria 
Euclidiana) com a punt de partida per vincular-hi diverses matèries a través de la 
dramatització. Els seus autors consideren fonamental que aquesta relació es realitzi 
mitjançant la dramatització, contribuint així a una formació sobretot experiencial i creativa 
dels estudiants i a la reflexió sobre aspectes més genèrics de l'aprenentatge (emocional, 
cognitiu, social i polític). La participació activa dels estudiants és clau en ajudar-los a 
concebre les matemàtiques i altres disciplines del coneixement en un context significatiu; 
els fa adonar-se que la matemàtica és també un fet cultural i social, un component del 
nostre món. 
En contra de la tendència “moderna” a la màxima especialització en l’educació, que es 
tradueix en presentar cada una de les matèries a impartir completament separada d'altres 
assignatures del pla d'estudis, la interdisciplinarietat es suggereix com una possible millora 
i una forma “d’injectar” significat a les matemàtiques impartides.  
Els mètodes interdisciplinaris s'esforcen per crear connexions entre disciplines 
tradicionalment separades com les matemàtiques, les ciències, els estudis socials o la 
història, i les llengües. Així, s’aconsegueix que l’experiència de l’alumne a l'escola sigui 
més compatible amb la vida real. I la investigació ha demostrat que l'ensenyament 
interdisciplinari i transversal pot augmentar tant la motivació dels estudiants per a 
l'aprenentatge com el seu nivell de compromís, i proporcionar així les condicions per a un 
aprenentatge eficaç i una major optimització del temps de classe. 
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I, en aquest cas concret, la història de les matemàtiques proporciona un marc adequat tant 
per a la integració de diverses àrees disciplinàries del pla d'estudis com per la comprensió 
dels conceptes mitjançant la dramatització per part dels estudiants: la història de les 
matemàtiques està estrictament lligada a la història dels éssers humans, cal analitzar el 
context cultural, polític, social i econòmic en què van sorgir les idees. Per tant, la 
interdisciplinarietat lligada a aquest tema pot revelar aspectes més amplis de les 
matemàtiques com una activitat cultural, com una activitat humana pròpia de cada cultura 
i, a la vegada també, intercultural. 

 
 

11. Teatre i matemàtiques. Relacions 
 

 
Teatre i Matemàtiques, tot i que a priori no semblin tenir relació, han anat lligades en 
vàries ocasions i des de fa ja temps. Fernando Blasco, en el seu article Teatro y 
Matemáticas, cerca aquests lligams de fa un segle fins l’actualitat. A continuació, 
s’anomenen alguns d’aquests vincles més representatius, tant antics com actuals. 
L’any 1904, José Echegaray rebia el premi Nobel de Literatura en qualitat de dramaturg. 
Tot i no ser massa ben concebut per la Generació del 98, l’Acadèmia sueca va voler 
reconèixer la seva àmplia labor tant literària com científica; ja que abans de rebre el Premi 
Nobel havia estat professor de Matemàtiques a l’Escola d’Enginyers de Camins i fins i tot 
Ministre d’Hisenda. Posteriorment, l’any 1911 va ser el primer president de la Societat 
Matemàtica Espanyola.  
Seguint amb els personatges que vinculen la matemàtica amb el teatre, a Espanya, podem 
citar Juan Mayorga, aclamat autor teatral i col·laborador de A vivir que son dos días també 
és matemàtic i, fins fa alguns anys, també professor de matemàtiques en l’ensenyament 
secundari i, tot i que ara es dedica per complet a la dramatúrgia. I, precisament, un dels 
alumnes que tenia a les seves classes de matemàtiques el va inspirar a escriure El chico 
de la última fila, adaptada a pel·lícula com a Dans la Maison, i guardonada amb la Concha 
de Oro a la Millor Pel·lícula del Festival de cinema de Sant Sebastià de l’any 2012. 
Avui dia, cada vegada són més els matemàtics, o els mateixos professors de 
matemàtiques, que s’engresquen a preparar obres de teatre per als seus alumnes amb 
continguts matemàtics del currículum. Alguns noms a destacar en aquest cas són Claudi 
Alsina, Antonio de la Fuente Arjona o Ismael Roldán.  
 
Però no només hi ha matemàtics que són al mateix temps dramaturgs, sinó que també 
podem gaudir de les matemàtiques intrínsecament a moltes obres de teatre. La Real 
Sociedad Matemática Española, citada anteriorment pel seu primer president, ens fa cada 
mes una proposta que lliga matemàtiques amb teatre (o amb literatura en general)  a 
través del seu portal de divulgació matemàtica “Divulgamat”. 
 
Més enllà de les nostres fronteres, cal també citar alguns personatges que enforteixen 
amb molta qualitat aquest lligam: Tom Lehrer és un matemàtic, autor i intèrpret que es 
dedica al teatre musical i a la composició. Tot i ser autor de moltes obres, potser la més 
popular és la referida a la Taula Periòdica, interpretada per autors de renom.  
 
A mode de síntesi, resulten molt interessants les paraules de Juan Mayorga (filòsof, 
matemàtic i dramaturg espanyol) en una entrevista per a Matematicalia l’any 2010: 
 

[...] El matemático y el dramaturgo, el científico y el escritor son trabajadores de la 
imaginación: gente que se obliga a mirar las cosas como no suelen ser vistas. Se 
hacen más preguntas, establecen conexiones inesperadas. 

 
[...] Es cierto que el teatro es más exigente que otros medios: exige una capacidad de 

escuchar, no consiente el “zapeo”, te exige atención. Su gran fuerza reside en 
convertir al espectador en cómplice, por eso es exigente. Pero el espectador puede 
experimentar un goce al participar. Y eso pasa con las matemáticas. Los mejores 
profesores son, precisamente, aquellos que consiguen transmitir las matemáticas no 
como un camino de espinas; son aquellos que abren a sus alumnos los ojos hacia el 
goce que ofrece esta ciencia. Por así decirlo, un problema matemático en el que a 
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uno le ofrecen que resuelva una situación hasta llegar a un resultado debería ser una 
ocasión para disfrutar, y no una amenaza. En este sentido, yo creo que hay una 
similitud entre el estudiante de matemáticas y el espectador de teatro. 

 
I aquestes paraules de Mayorga expressen de manera poètica allò que descriuen amb 
rigor els científics Yasemin Turk i Selahattin Arslan de la Universitat de Kaunas (Turquia) 
en el seu article Examining creative drama based mathematics course with respect to 
theory of didactical  situations in mathematics, en el qual comparen el mètode 
d’ensenyament matemàtic amb el mètode dramàtic i estableixen correspondències al llarg 
dels dos procesos, valorant i afirmant com el plantejament “dramàtic” d’un problema 
“matemàtic” pot millorar la comprensió per part de l’alumne i la seva implicació cap a la 
cerca de resultats o hipòtesis. 
 
En l‘actualitat, ja són varis els autors i companyies que, d’una manera o d’una altra s’han 
basat en les matemàtiques per donar forma i contingut a la creació de les seves 
expressions dramàtiques, algunes d’aquestes molt conegudes i reconegudes.  
En l’àmbit educatiu, també són varis els professors que s’han engrescat a adaptar obres 
preexistents al nivel matemàtic dels seus alumnes, o bé a crear les seves pròpies obres 
amb contingut matemàtic (o científic). La recerca ha donat una gran varietat de recursos. 
[Veure Annex 3]. 
 

 
 

III. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ  
 
 

12. Programació de la dramatització dins l’àmbit de les matemàtiques 
 

 
Fent ús de les paraules de José Muñoz Santoja i Ismael Roldán Castro: “La nostra 
experiència ens indica que la dramatització és un poderós recurs persuasiu per a la 
didàctica i la divulgació de les matemàtiques. Especialment per la capacitat de sorprendre 
en posar en escena conceptes que es consideren abstractes, d’atraure l’atenció i de 
motivar l’interès de l’espectador, es converteix en una eina molt valuosa i immillorable 
vehicle per a la divulgació científica de la nostra matèria a qualsevol tipus de públic.” 
 
Amb la mateixa finalitat, doncs, es presenten alguns casos estudiats científicament sobre 
com l’ús de la dramatització en múltiples formes s’ha introduit a l’aula de matemàtiques i 
quins han estat els resultats i les millores detectades. 
 
A mode d’avaluació i resum de resultats d’aquest tipus de pràctiques, en l’article A review 
of creative drama studies in math education: aim, data collection, data  analyses, sample 
and conclusions of studies (2010), dels autors Yasemin Sengün i Tuba Iskenderoglu de la 
Universitat de Karadeniz (Turquia), s’analitza el contingut d’un total de 17 articles per 
avaluar els efectes dels mètodes teatrals creatius en l’educació matemàtica a l’educació 
primària. I, pel que fa als experiments estudiats, la conclusió dels investigadors és que 
l'ensenyament de les matemàtiques amb mètodes creatius com el teatre té efectes positius 
sobre el rendiment dels estudiants, la seva actitud envers la matèria de matemàtiques, la 
seva capacitat creativa o d’improvitzar situacions i la participació i implicació en les 
activitats. En els articles en què s’utilitzen estudis comparatius, el mètode creatiu sempre 
dóna resultats d’aprenentatge i desenvolupament de l’alumne superiors respecte al 
mètode tradicional d’ensenyament. 
 
Ús de la dramatització pel desenvolupament de la matèria establerta pel currículum  
 
Susan Gerofsky de la Universitat de Columbia (Canadà), en l’article que publica l’any 2011 
titulat “Without Emotion, There Is Nothing Left But Burden”: Teaching Mathematics through 
eathcote’s Improvisational Drama, justifica l'ús del mètode dramàtic Whole Group 
Improvisation Drama de Dorothy Heathcote en l'educació matemàtica, a partir d’alguns 
exemples. 
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L’autora justifica que amb l’ús d’aquesta tècnica per als ensenyaments del pla d'estudis, 
recrea un món "com si” fos real, que involucra els estudiants amb una immersió emocional 
i contextual per a una profunda comprensió i aprenentatge dels conceptes.  
Segons estudis, per a molts estudiants l'eliminació de les relacions humanes i 
l’abandonament de les emocions en les matemàtiques han fet que la disciplina resulti 
freda, àrida, difícil i molt abstracta.  
I encara que les matemàtiques es poden tractar de forma abstracta, ha sorgit (i segueix 
desenvolupant-se) per mitjà de les interaccions humanes, en processos vius i determinats. 
Per això, en ocasions, es considera important re-contextualitzar els patrons abstractes de 
les matemàtiques en el seu entorn humà, ja sigui mitjançant el reconeixement de la seva 
història, els seus aspectes culturals o la seva aplicació en d’altres camps. Per a la majoria 
d’estudiants, cal conèixer el costat humà i pràctic d’allò que aprenen i, en aquest sentit, hi 
ha moltes maneres en què el drama i l'actuació dramàtica es poden utilitzar en l'educació 
matemàtica. 
Però el mètode dramàtic al qual es refereix l’autora és específicament el Whole Group 
Improvisation de Dorothy Heathcote, el qual destaca perquè alumnes i professor participen 
activament i adopten un rol o personatge amb l’objectiu de crear escenes dramàtiques 
“com si” fossin reals, que enriqueixen el context i significat del currículum.  
En l’àmbit de les matemàtiques, Gerovsky experimenta en dos casos diversos que descriu 
i avalua de la següent manera: 
 
1. Earthquake Committee: Projecte realitzat amb estudiants del doctorat “Educació en 

Matemàtiques”, en el qual els participants formen part d’un comitè que, a través de 
conceptes matemàtics, han de preveure les accions i preparar l’àrea per evitar els 
possibles danys d’un terratrèmol. La recerca i planificació va ser un èxit d’implicació per 
part dels participants perquè el propòsit era tan seriós com salvar vides o evitar 
destrosses molt greus. 

2. Secrets: Posat en pràctica amb estudiants de 17 anys amb talent i interès per les 
matemàtiques, es basa en potenciar l’aspecte dramàtic de les matemàtiques com a 
coneixement secret, tal i com havia passat històricament. Es contextualitza una història 
d’un cop d’estat militar i es reparteixen els estudiants en grups que s’ubiquen en 
diverses “coves” o habitacions fosques, només amb una espelma, un trosset de paper i 
un llapis per resoldre un problema d’estratègia militar en situació incòmoda i 
circumstàncies adverses. Un cop es fa el feedback, els estudiants coincideixen en que 
la situació precària els estimula en la resolució del problema perquè realment resulta 
important en aquell món que s’ha creat “com si” fos real. 

 
Matemàtiques “vivents” 
 
George Hardy, professor de didàctica i ensenyament a Northampton Academy, descriu en 
l’article A Creativity Taxonomy (2008) la seva categorització de la pràctica matemàtica 
utilitzant uns tipus determinats de dramatitzacions basats en la matemàtica amb el cos i en 
els accessoris extravagants. 
Segons la seva àmplia experiència, Hardy afirma que els estudiants estan molt d’acord en 
el mètode preferit per a l’aprenentatge de les matemàtiques: actiu, participatiu i visual.  
Per iniciar els seus experiments s’inspira en experiments anteriors que defineixen les 
“persones matemàtiques” (people maths), en el sentit que s’utilitzen les persones per 
representar peces mòbils d’una activitat matemàtica, activa i molt visual per la resta de 
participants: un trencacloques, una suma, un diagrama o una demostració; sempre 
reforçant el diàleg i la discussió a diversos nivells dels conceptes entre els components 
d’un grup. Un cop valorades les reflexions dels estudiants, i amb la seva pròpia reflexió, 
pot dividir aquestes pràctiques en els següents grups més específics dins l’aprenentatge 
visual i actiu:  
 
1. Joc de rol / coreografia / cançó: Els estudiants es converteixen en matemàtiques 

vivents, adopten determinats moviments o canten.  
2. Començar a interpretar coneixent el final: El professor sap quin ha de ser el resultat de 

la interpretació i per això reparteix els rols entre els participants i els marca les accions. 
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3. Començar tenint presents uns estudiants determinats: El professor escull un nombre 
determinat d’alumnes perquè facin una “figura”. A partir d’una fotografia, tota la classe 
treballa sobre la imatge de la representació amb els estudiants escollits. 

4. Sempre pensant en la feina: El professor, fora de l’àmbit educatiu, prepara i adapta 
material d’altres camps (eines o jocs) útils per desenvolupar la lliçó. 

5. Fent ús dels alumnes com a accessoris: Fer servir les mesures i proporcions dels 
estudiants per mesurar altres elements i resoldre enunciats. 

6. Possibilitat d’escollir: Els estudiants poden escollir diverses modalitats de fer 
(físicament) l’exercici, de manera que els cal comprovar si arriben al mateix resultat o 
no. 

7. Assalt a la cuina: Molts aliments poden ser de gran utilitat per a demostrar de manera 
pràctica aspectes relacionats amb els cossos geomètrics.  

8. Assalt a la caixa de joguines: Ús de joguines com a reclam de l’atracció dels estudiants 
per exemplificar distàncies, coordenades o desplaçaments. 

 
Hardy conclou que els estudiants solen trobar aquest tipus d’activitats estimulants i 
memorables, qualitat especialment important si el propòsit és fer una revisió de conceptes. 
Les lliçons amb “ganxo” i sobretot humor són molt immersives i gratificants per l’estudiant i, 
així, les recorden més intensament. 
 
Teatre com a tècnica per aprendre matemàtiques 
 
Des de la Universidade Católica Dom Bosco (Brasil) s’analitza com el teatre pot ser una 
tècnica potent per a l’aprenentatge significatiu de les matemàtiques en l’article Teatro 
Como Técnica Para A Aprendizagem Da Matemática, signat per Elvézio Scampini Junior. 
L’autor destaca que l'educació matemàtica és una disciplina dissenyada, ja que és 
transmesa en determinades condicions, tant en l'ensenyament com en l'aprenentatge. En 
aquest “disseny” de la matèria a impartir, els professors de matemàtiques tendeixen a 
seleccionar una matemàtica concreta, que pot ser útil als estudiants segons el seu nivell i 
els coneixements previs. No obstant, la selecció dels conceptes i càlculs útils no és 
suficient, també s’ha d’escollir la manera de presentar-ho als estudiants i com introduir la 
tècnica d’ensenyament adequada, tenint en compte que pugui resultar atractiu, fàcil de 
comprendre i adequat al seu nivell. I és en aquest punt on neix l’experiment de Scampini, 
fent ús del joc com una tècnica d'ensenyament, especialment en estudiants de secundària.  
Però, abans de provar el mètode amb els alumnes de secundària, va comptar amb el 
suport dels estudiants de 3r curs de matemàtica aplicada per “provar” el mètode: tots els 
estudiants i també el professor es van implicar en diversos rols, respectant en cada cas les 
habilitats i aptituds de cadascú. I el treball en equip cap als objectius va anar donant 
resultats: elaborar un guió vinculant els continguts de matemàtiques i els exercicis 
acordats (progressions aritmètica i geomètrica, anàlisi de la geometria plana i 
combinatòria) que marcava el discurs de cada personatge i, al mateix temps, es creaven 
trencaclosques i reptes matemàtics interactius, dissenyats per a la comprensió i 
participació del públic.  
Finalment, la representació es va dur a terme una diada dedicada a les matemàtiques 
(2006) davant d’altres estudiants universitaris i alumnes de centres de secundària. Els 
espectadors van valorar la representació de manera positiva i van elogiar especialment la 
metodologia. Els estudiants reconeixien haver après conceptes significatius al mateix 
temps que se sentien partícips de l’experiència i en gaudien. I els participants en el 
projecte també havien adquirit coneixements dramàtics i didàctics, així com un enriquiment 
en valors i creativitat. 
Posteriorment, el joc s’ha revisat i ha visitat varis instituts, sempre amb molt d’èxit per part 
dels espectadors de secundària. Cada valoració ha donat lloc a millores i canvis que han 
fet evolucionar el projecte de manera satisfactòria. 
Es conclou que l’experiència és molt positiva perquè demostra que el teatre és una tècnica 
d'ensenyament viable, integral i, sobretot, que pot promoure l'aprenentatge de les 
matemàtiques. Amb aquests resultats, Scampini reclama un canvi de perspectiva d’uns 
mètodes d'ensenyament essencialment expositius cap a uns mètodes que permetin als 
estudiants seleccionar, assimilar, processar, interpretar i donar significat al procés 
d’aprenentatge. 
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Altres aplicacions de la dramatització en l’àmbit de les matemàtiques 
 
Finalment cal destacar que, en els últims anys i més enllà de les aules, milions de 
persones han tingut experiències d'immersió en el coneixement similars a través dels 
MMORPG (jocs de rol multijugador massius en línia) que han estat molt exitoses.  
Alguns docents i equips especialitzats ja estan començant a crear prototips de jocs de rol 
virtuals amb continguts del currículum, de manera que  puguin utilitzar-se com a recurs a 
les aules d’educació obligatòria. La poca experiència que s’ha provat (Afza Shafie i Wan 
Fatmah Wan Ahmad, Design an Heuristic Evaluation of MathQuest: A Role-Playing Game 
for Numbers, 2010) ha obtingut resultats molt satisfactoris i molta acceptació i motivació 
per part de l’alumnat.  
 

13. Anàlisi cas real d’aplicació en un institut 
 
En relació al pràcticum realitzat durant el màster, he tingut la ocasió de poder fer el 
seguiment d’una experiència real de la preparació i realització d’una peça teatral des de 
l’àmbit de les matemàtiques i, per tant, una dramatització amb contingut matemàtic (i, en 
general, científic). 
No és la primera vegada que, des de l’insitut en qüestió, es preparen obres de teatre com 
a eina didàctica en relació a d’altres matèries. Algunes vegades s’ha preparat com a 
optativa i d’altres vegades, s’ha inclòs dins la pròpia matèria, realitzant assajos i 
preparatius fora de l’horari escolar quan ha sigut necessari. Això sempre ha estat possible 
gràcies a la implicació del professorat i les ganes d’incloure activitats lúdiques però 
formatives dins la seva matèria. A més, les peces teatrals que es preparen sempre tenen 
la finalitat de ser representades al final del curs, davant la resta dels alumnes i professors 
de l’insitut i dels pares i mares dels alumnes.  
 
Context  
 
El context del centre on he realitzat les practiques és el d’un institut ubicat en un barri 
complicat, de tradició obrera, que ha tingut històricament molts problemes de droga i un 
nombre elevat de famílies desestructurades. Gran part de la població és d’ètnia gitana i 
immigrant. El món de la cultura i l’educació acostuma a sentir-se com quelcom llunyà a la 
gent del barri, cosa que genera un elevat rebuig escolar.  
Per tot això, l’any 1997 el centre va ser qualificat com a CAEP (Centre d’Atenció Educativa 
Preferent). 
En aquest cas, la dramatització en l’àmbit de les matemàtiques s’ha preparat amb els 
alumnes de 3r d’ESO del Ritme 1, que són els qui presenten menys dificultats 
d’aprenentatge però en general poca motivació pels estudis. Són uns 30 estudiants i l’obra 
de teatre està pensada perquè, d’una manera o d’una altra, tots ells hi participin, cadascú 
amb el paper o tasca que més li encaixi. 
 
A continuació es presenten les característiques i fil argumental de l’obra, de manera que 
utilitzant-la com a eix motivador es puguin tractar i aprendre varis continguts de la materia. 
 
Característiques de l’obra 
 
Obra pensada per una classe de 30 alumnes de 3r d’ESO, de temàtica matemàtica, 
específicament de personatges vinculats a la matemàtica al llarg de la història i les seves 
aportacions, encara vigents a dia d’avui.  
 
Els personatges que hi apareixen són els següents: 
 
‐ 3 presentadors. 
‐ 5 matemàtics d’abans de Crist: Pitàgores, Demòcrit, Euclides, Arquímedes i 

Eratòstenes. 
‐ 2 doctores (etnòloga i etnògrafa): Doctora Ruth Ram i doctora Rita Riudamunt. 
‐ 6 models de passarel·la. 
‐ 3 matemàtics que van estudiar la Geometria: Heron d’Alexandria, Aryabhata i Al-

Khwarizmi. 
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‐ 4 matemàtics de l’àlgebra: Robert Recorde, Paolo Ruffini, François Viète i Thomas 
Harriot. 

‐ 1 matemàtica: Ianna Easmus. 
‐ 2 filòsofs i científics: René Descartes i Blaise Pascal. 
‐ 5 dones científiques: Emmy Noether, Sophie Germain, Ada Lovelace, Maria Gaeana 

Agnesi i Hipàtia d’Alexandria.  

Sinopsi de l’obra 

Primer acte  
 
Ball inicial amb tots els participants. Els presentadors introdueixen l’espectacle i presenten 
la temàtica: les noves (i no tan noves) tendències d’ornamentació corporal.  
Apareixen els personatges del primer grup, matemàtics d’abans de Crist. Es presenten i 
expliquen perquè són coneguts o quines aportacions van fer a les matemàtiques. Tot 
seguit, fan un ball i desapareixen d’escena. 
Es prepara una taula amb cadires i s’inicia l’entrevista d’un dels presentadors cap a dues 
doctores expertes en etnografía i etnologia. Parlen de l’origen dels pírcings i com ha anat 
canviant el significat d’aquesta tendència al llarg dels temps. Mentre parlen, una sèrie de 
projeccions mostren la pràctica del pírcing en tota la seva casuística, en diverses cultures i 
parts del cos. A continuació, es fa una desfilada de models d’època que mostren (amb 
cartolines) les perforacions que llueixen mentre el presentador ho descriu. Marxen els 
models i les doctores d’escena i el presentador dóna l’entrada a tres matemàtics que van 
estudiar sobretot la geometria. Es presenten, expliquen quines aportacions van fer i tot 
seguit reciten uns poemes sobre els triangles. Finalment, surten d’escena i el presentador 
dóna l’entrada al darrer grup de matemàtics, que també expliquen qui són i perquè són 
coneguts. Tot seguit fan el seu ball i surten d’escena. Fi del primer acte. 
 
Segon acte  
 
Un dels presentadors reprèn la representació i presenta la següent convidada, una 
matemàtica a qui entrevista sobre els tatuatges, el seu origen, l’ús en l’actualitat i si 
existeix alguna fórmula matemàtica per preveure el desgast d’un tatuatge amb el pas del 
temps. Enmig de l’entrevista, es fa una pausa per donar pas a Descartes i Pascal, que 
citen les frases més cèlebres de la matemàtica de tots els temps. Un cop finalitzada 
l’entrevista, el presentador dóna pas a un grup de dones matemàtiques (i científiques), que 
es presenten, diuen quines han estat les seves aportacions científiques i, tot seguit, 
expliquen acudits relacionats amb les matemàtiques. Finalment, fan un ball i surten 
d’escena. Els tres presentadors conclouen l’espectacle. Tots els participants fan un ball 
final. 
Fi del segon acte i de l’espectacle. 
 
Organització i metodologia de treball 
 
L’obra de teatre s’ha introduït a finals del primer trimestre i, a mesura que el curs avanci, 
anirà guanyant pes dins l’assignatura. 
En un principi, les activitats proposades són les següents: 
 
1- Exploració per saber quines són les idees prèvies 

 
Per introduir la nova activitat en l’assignatura es projecten a la pissarra digital unes 
preguntes que plantegem als alumnes. No volem que les copiïn a la llibreta. 
D’aquesta manera, veiem si els alumnes són capaços de relacionar i saber explicar 
conceptes matemàtics que, en la major part dels casos, ja han estudiat amb anterioritat. 
Es tracta d’una activitat oral, participativa, en la qual cada alumne (sempre aixecant el dit) 
pot dir-hi la seva. El paper de professor és el d’animar els alumnes a contestar o a 
intervenir i escoltar-los a tots, però en cap moment és respondre al seus comentaris ni tan 
sols dir si estan equivocats o no.  
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Finalment, el professor analitza tot allò que han aportat els comentaris dels alumnes i 
intenta detectar les idees prèvies dels alumnes i transmetre’ls-hi un resum a mode de 
conclusió de l’activitat. 
El temps de l’activitat és de 20 o 30 minuts i, seguidament, es passa a l’activitat 2. 
 
Metodologia: Professor versus grup-classe, amb la participació activa dels alumnes. 
 
Competències treballades: Expressió oral // Competència comunicativa, lingüística i 
audivisual / Competència d’autonomia i iniciativa personal / Competència social i 
ciutadana. 
 
2- Comunicació dels objectius de la unitat i dels criteris d’avaluació 

 
A la pissarra digital se’ls mostren els objectius de l’activitat, el professor els llegeix en veu 
alta i els explica breument. Mentrestant, els alumnes els han d’escriure a la seva llibreta. 
Cal explicar als alumnes que aquesta activitat no és exactament una unitat didàctica, sinó 
que és una activitat-projecte i que engloba temes i conceptes d’unitats didàctiques 
diverses. També se’ls explica que la metodologia utilitzada serà el teatre com a eina 
didàctica però que, en alguns casos, caldrà reforçar l’aprenentatge amb d’altres activitats. 
Aquesta activitat és relativament curta, comportarà una durada d’uns 20 minuts. 
 
Metodologia: Intervé el professor amb el grup-classe al complet. 
 
Competències treballades: La contextualització, anàlisi i valoració de l’activitat // 
Competència d’aprendre a aprendre. 
 
3- Activitats per treballar la iniciació al teatre 

 
Es proposa una aproximació dels alumnes amb el teatre. Són un seguit d’activitats que es 
realitzen en un espai buit i amb tot el grup classe. [Veure Annex 6 per les activitats per 
treballar la introducció al teatre]. 
La finalitat d’aquesta sessió és que els alumnes facin una primera presa de contacte cap a 
unes metodologies dramàtiques que fins al moment desconeixen. Sempre que pugui, es 
treballarà aquesta sessió en concordança amb l’assignatura d’educació física i/o la tutoria. 
 
Metodologia: Treball interdisciplinar, totalment pràctic dels alumnes, dirigits pel professor. 
Es treballa individualment o com a màxim per parelles, segons l’exercici. 
 
Competències treballades: L’expressió corporal / La improvisació / L’ús dels elements i 
estructures del llenguatge dramàtic / La composició dramàtica, tant individual com 
col·lectiva / La contextualització, anàlisi i valoració de l’activitat // Competència 
comunicativa, lingüística i audivisual / Competència artística i cultural. 

 
4- Primer contacte amb l’obra de teatre 
 
Es reparteixen els ordinadors portàtils i els alumnes es descarreguen del moodle del 
centre l’obra de teatre. (Veure annex del guió de l’obra). Repartirem els personatges a 
l’atzar només per llegir el guió entre tots.  
Mentre llegim l’obra anem trobant personatges i conceptes relacionats amb les 
matemàtiques. Demanem als alumnes que vagin fent una llista amb totes les “referències 
matemàtiques” que vagin trobant. 
 
Metodologia: Tot i tenir ordinador individual, tasca per parelles, amb el company de taula. 
 
Competències treballades: L’expressió oral / La improvisació / L’ús dels elements i 
estructures del llenguatge dramàtic // Competència comunicativa, lingüística i audivisual / 
Competència en el tractament de la informació i competència digital. 
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5- Buscar les idees claus per a poder entendre la obra 
 
Fent ús també del projecte 1x1, els alumnes fan una cerca a internet per tal d’aconseguir 
definicions clares del llistat que havien realitzat anteriorment.  
Aquesta activitat és important fer-la abans d’haver repassat o explicat pròpiament els 
conceptes matemàtics pertinents, ja que d’aquesta manera ens permet treballar la 
capacitat de la cerca d’informació quan es busca a internet, de saber-la escollir i descartar, 
i de mirar d’entendre-la o interpretar-la adequadament. Tot allò que s’hagi trobat, haurà de 
quedar apuntat a la llibreta per després fer una posada en comú. 
 
Metodologia: Activitat totalment pràctica, treball per parelles, amb el company de taula. 
 
Competències treballades: Competència matemàtica / Competència d’aprendre a aprendre 
/ Competència d’autonomia i iniciativa personal. 
 
6- Posada en comú dels conceptes cercats prèviament 
 
Cada parella d’alumnes serà l’encarregat de realitzar la explicació d’un dels conceptes o 
personatges matemàtics que han buscat. Ells no sabran abans de començar què serà allò 
que hauran d’explicar als demés. El més important és que intentin explicar-ho als altres 
companys. Si alguns conceptes no han quedat clars amb la cerca a internet, el profesor 
ajudarà i reforçarà l’explicació o recordarà el concepte matemàtic. Al llarg de la pràctica de 
l’obra de teatre, s’aniran recordant els conceptes, tot preguntant a l’atzar. 
La finalitat és doble: que tots els alumnes tinguin definicions i resolucions correctes i, en la 
mesura del possible, que aquestes siguin gairebé iguals entre uns i altres; és a dir, que 
l’intercanvi d’informació hagi donat el màxim de si. 
 
Metodologia: Activitat per parelles, explicació davant el grup-classe amb el suport del 
professor. La resta d’alumnes pren nota i, si pot fer aportacions, aixeca el dit i intervé. 
 
Competències treballades: L’expressió oral / La improvisació / La contextualització, anàlisi 
i valoració de l’activitat // Competència comunicativa, lingüística i audivisual / Competència 
matemàtica / Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic / 
Competència social i ciutadana. 

 
7- Activitat d’interpretació i elaboració d’una cronologia amb els personatges i les seves 

aportacions matemàtiques 
 
Es recolliran les dades anteriors ampliades pels companys, s’ordenaran i es relacionaran 
cronològicament. L’objectiu de l’activitat és fer un fris cronològic que es podrà incloure en 
el programa de mà de la representació teatral. Es pot fer l’activitat a mà o a ordinador. 
També es demana a cada alumne una imatge de cada un dels personatges científics i un 
exemple de cada concepte citat en l’obra.   
 
Metodologia: Activitat individual, per començar a classe i acabar a casa. 
 
Competències treballades: Competència en el tractament de la informació i competència 
digital / Competència artística i cultural / Competència en el tractament de la informació i 
competència digital / Competència d’autonomia i iniciativa personal / Competència en el 
coneixement i la interacció amb el món físic.  
 
8- Activitats de dramatització per a realitzar un càsting amb la finalitat de poder repartir 

els papers de l’obra 
 
En una aula gran o una classe on es puguin moure les taules i les cadires, s’ha d’intentar 
crear un espai buit abans de començar. Es proposen diferents activitats de tipus 
improvisació (o imaginació de situacions concretes) per iniciar els alumnes cap al 
llenguatge dramàtic. 
El professor anirà anotant quins alumnes són més hàbils en segons quines activitats i això 
servirà per a poder repartir els personatges de l’obra. De totes maneres, cada alumne pot 
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fer la seva aportació del tipus de paper que li agradaria fer: principal o secundari, molt text 
o poc, fer tasques més de tipus tècnic o auxiliars, ballar abans que parlar, etc. 
És important tenir en compte que les obres de teatre són molt flexibles i adaptables a la 
tipologia de grup classe amb el qual treballem. 
A més, es poden tractar molt bé els temes de diversitat ja que, pel mateix motiu, podem 
potenciar aquelles capacitats que més destaquen dels alumnes i així augmentar 
l’autoestima de tots; cosa que no és fàcil d’aconseguir amb una metodologia d’estudi 
convencional. 
 
Metodologia: Activitat en grup gran, però amb intervencions individuals o per parelles. 
 
Competències treballades: L’expressió corporal / L’expressió oral / La improvisació / L’ús 
dels elements i estructures del llenguatge dramàtic / La composició dramàtica, tant 
individual com col·lectiva / La contextualització, anàlisi i valoració de l’activitat // 
Competència comunicativa, lingüística i audivisual / Competència artística i cultural / 
Competència d’aprendre a aprendre. 

 
9- Assignació de papers i equip tècnic. Inici del assajos 

 
En primer lloc, el professor comunica el repartiment de papers definitiu. Abans que res, es 
remarca als alumnes que és un treball cooperatiu, que la feina de tots serà igual 
d’important i que el professor valorarà molt positivament les ganes de millora i la implicació 
dels alumnes en els papers corresponents.  
En segon lloc, els alumnes s’agrupen en relació a l’escena que surten i comencen a 
assajar. Aquest procés té vàries fases, la primera només serà de lectura i d’assimilació de 
la informació de l’obra, però de mica en mica s’hi anirà incorporant la interpretació 
dramàtica de la lectura. Paral·lelament, els alumnes que tinguin papers curts o secundaris, 
formaran l’anomenat equip tècnic, que s’encarregarà de fer unes presentacions per a 
projectar en el fons de l’escenari, així com d’escollir i introduir les músiques. 
 
Metodologia: Activitat en petits grups segons papers assignats. 
 
Competències treballades: L’expressió corporal / L’expressió oral / L’ús dels elements i 
estructures del llenguatge dramàtic // Competència comunicativa, lingüística i audivisual / 
Competència artística i cultural / Competència social i ciutadana. 
 
10- Exercicis teatrals per a actuar millor 
 
Arribats a aquest punt en el qual els alumnes ja s’han après de memòria el seu paper, 
cada escena serà realitzada davant la resta de la classe. Els companys observen i anoten 
els diferents punts: 
 
‐ Com crec que es podria millorar la part teatral d’aquesta escena de la obra? 

 
‐ Crec que el públic entendrà clarament els conceptes històrics i matemàtics que volem 

transmetre en aquesta escena? 

La finalitat torna a ser doble, per una banda que siguin els mateixos alumnes que 
despertin la seva creativitat i que expressin com creuen que podrien millorar el resultat 
(avaluació entre iguals) i, d’altra banda, que revisin els continguts matemàtics del guió. 
 
Metodologia: Activitat en grup gran, dos rols que s’alternen: actuar d’una banda, i de l’altra, 
fer d’espectador i avaluar amb criteri. 
 
Competències treballades: L’expressió corporal / L’expressió oral / L’ús dels elements i 
estructures del llenguatge dramàtic / La contextualització, anàlisi i valoració de l’activitat // 
Competència comunicativa, lingüística i audivisual / Competència d’autonomia i iniciativa 
personal / Competència matemàtica. 
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11- Dos assajos generals al lloc final on es realitzarà la representació 
 
És molt important treballar, sempre que sigui possible, en el lloc on es realitzarà la 
representació teatral. El control i domini de l’espai és un aspecte molt important en la 
dramatització, és necessari que els alumnes tinguin consciència de tot l’espai que hauran 
d’utilitzar en representar l’obra (normalment es representarà  en una sala d’actes, més 
gran que una aula de classe on es realitzaran la majoria dels assajos). 
Abans de començar l’assaig pròpiament dit, es prepara els alumnes amb un parell o tres 
d’exercicis d’introducció a la dramatització, ja treballats anteriorment. 
Es realitzen dues representacions a mode d’assaig general, en la primera es va parant per 
anar resolent canvis i adaptacions in situ per part del professor; normalment són aspectes 
referents a l’aprofitament de l’espai, els canvis d’escena, entrades i sortides dels 
personatges, aspectes tècnics de llums i so, etc. 
La segona vegada es fa tota la representació seguida, amb el vestuari i atrezzo definitius, 
sempre amb la consciència col·lectiva del què significa el darrer assaig general, la següent 
vegada ja serà la funció definitiva.  
En acabar es fa una valoració global de l’assaig, emfatitzant els punts forts i fent sempre 
crítica constructiva dels aspectes millorables. Cal encoratjar els alumnes a donar el millor 
de si i felicitar-los pel seu esforç i dedicació. 
 
Metodologia: Activitat conjunta de tota la classe, cadascú en el paper corresponent. 
 
Competències treballades: L’expressió corporal / L’expressió oral / L’ús dels elements i 
estructures del llenguatge dramàtic / La contextualització, anàlisi i valoració de l’activitat // 
Competència comunicativa, lingüística i audivisual / Competència artística i cultural. 
 
12- Representació final davant els altres companys de l’institut, professorat i famílies 

 
Abans de l’obra es reuneix el grup classe per fer alguns exercicis per a vèncer els nervis 
del dia i, amb consells i comentaris positius, se’ls anima a disfrutar durant l’actuació. Es 
realitza la representació final. 
 
Metodologia: Posada en escena de la finalitat màxima de l’activitat: la representació final. 
Treball en equip de tots els participants perquè surti el millor possible. 
 
Competències treballades: L’expressió corporal / L’expressió oral / L’ús dels elements i 
estructures del llenguatge dramàtic / La contextualització, anàlisi i valoració de l’activitat // 
Competència comunicativa, lingüística i audivisual / Competència artística i cultural / 
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. 
 
13- Comentaris sobre la representació i felicitacions als alumnes 

 
La idea d’aquesta última sessió és concloure l’activitat: felicitar els alumnes pels esforços 
emprats en donar el millor de si mateixos i del resultat satisfactori que s’ha obtingut, agrair 
la seva col·laboració i demanar la seva opinió. Valoracions globals i intercanvi d’opinions, 
propostes i millores suggerides.  
 
Metodologia: Tertúlia amb tot el grup-classe, intervenció i participació de tots els integrants 
(oralment o per escrit). 
 
Competències treballades: L’expressió oral / La contextualització, anàlisi i valoració de 
l’activitat // Competència comunicativa, lingüística i audivisual / Competència d’aprendre a 
aprendre / Competència social i ciutadana. 
 
14- Quadre d’autoavaluació 
 
En la dramatització és tan important avaluar el procés de desenvolupament de l’alumnat 
com el resultat final al qual arriba. 
L’avaluació global de l’activitat per part del professor ha de ser evidentment quantitativa i 
es faran servir les notes dels exercicis fets a classe, la participació de l’alumne i l’esforç 
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emprat en l’activitat. La nota promitjarà amb la resta de temari donat en l’assignatura de 
matemàtiques, procurant donar un arrodoniment a l’alça mitjançant aquestes activitats.  
Es tracta, per tant, de valorar el seguiment dut sobre el conjunt de la pràctica de la 
dramatització. 
A més, és realitzarà una darrera activitat d’autoavaluació per part de l’alumnat: se’ls 
demanarà què han après (tant de matemàtiques com de dramatització), el grau de 
satisfacció, la seva experiència amb el teatre, etc. D’aquesta manera, el profesor 
disposarà d'un material amb el qual podrà adaptar o millorar la metodologia per a futurs 
cursos.  
 
Metodologia: Treball individual, per escrit. 
 
Competències treballades: La contextualització, anàlisi i valoració de l’activitat // 
Competència d’aprendre a aprendre / Competència en el coneixement i la interacció amb 
el món físic. 
 
Objectius de l’activitat 
 
Un dels objectius de matemàtiques a l’ESO és afavorir la capacitat d'entendre les 
matemàtiques i per què serveixen, saber-les contextualitzar i resoldre problemes de 
temàtica variada, lligar temes entre si i, com a pinzellada que també inclou el currículum 
de l’assignatura, donar algunes nocions històriques de la matemàtica del passat que 
encara és vigent avui dia. 
És important que l'alumnat adquireixi els coneixements i les habilitats necessàries per, un 
cop acabada l’educació obligatòria, comprendre la matemàtica quotidiana, fer-ne un anàlisi 
i valoració crítica del seu ús, així com també obtenir una sensibilització cap a la utilitat i 
presència intrínseca de les matemàtiques en molts altres camps de coneixement. 
 
Tots aquests objectius, òbviament, han d’adequar-se a les edats i nivell dels alumnes i, en 
el cas concret d’estudi, els objectius son els següents: 
 
1. Aprendre conceptes matemàtics i apropar-los a la realitat mitjançant la preparació i 

realització d’una dramatització de temàtica relacionada.  
2. Despertar interès entre els alumnes per les arts dramàtiques i els seus beneficis, i 

fomentar el gust per les arts i els ensenyaments creatius. 
3. Exercitar simultàniament les diverses competències bàsiques. 
4. Treballar la dramatització de manera transversal, en format taller o projecte que pugui 

incorporar simultàniament diverses matèries: matemàtiques, història, educació física, 
tecnologia, etc.  

5. Aportar un apunt històric en l’àmbit matemàtic: identificació d’èpoques, personatges, 
(matemàtics i/o científics) i respectives aportacions. 

6. Fer recerca entorn a la temàtica de l’obra i del teatre en si, i compartir-ho amb el grup-
classe. 

7. Contribuir a nivell psicopedagògic en el control de les emocions, i en l’expressió 
corporal i oral dels alumnes. 

8. Desenvolupar i potenciar les aptituds artístiques personals, reforçar les relacions 
socials del grup-classe i treballar el contingut humà. 

9. Combinar els mètodes de treball i d’aprenentatge: individual, en parella, en petit grup o 
en grup-classe. 

10. Aplicar l’eina didàctica a classe i fer-ne el seguiment, compilar experiències similars i 
avaluar-ne els resultats i possibles millores. 
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IV. RESULTATS 
 
 
14. Resultat i avaluació del cas estudiat 

 
L’experiència de la dramatització dins la classe de matemàtiques ha estat molt positiva, 
tant per la major part dels alumnes com per part del professorat, que estan satisfets amb el 
desenvolupament de l’activitat i les millores que ha comportat aquest seguiment, els 
objectius que s’han aconseguit i el resultat al qual s’ha arribat. 
En general, els alumnes s’han mostrat participatius, implicats i motivats en l’activitat. Molts 
d’ells s’han pogut posar més en el paper d’un matemàtic de la història un cop han dut a 
terme la tasca investigadora i han descobert qui va ser i què va fer. Per tant, les activitats 
prèvies a la immersió en la dramatització i els papers corresponents han tingut el seu 
efecte positiu. 
Tot i que la representació definitiva encara no s’ha dut a terme (18 de juny), fins ara els 
assajos han donat el seu fruit en l’evolució del comportament dels alumnes i el grup. D’una 
banda, en general els participants han guanyat seguretat en l’actuació i, per tant, ha 
millorat la seva autoestima. També mostren ara més desimboltura que en els assajos 
inicials; es detecta una millora de l’expressió oral, l’expressió corporal i la improvisació 
davant els imprevistos habituals de la dramatització. 
D’altra banda, el grup-classe ha reforçat la seva cohesió i establert més vincles entre els 
companys. De la mateixa manera, el fenomen de cohesió també s’ha donat en petits grups 
que comparteixen escenes; s’ha creat un treball cooperatiu molt interessant, s’han 
repassat els papers conjuntament i els companys s’han ajudat entre ells a millorar 
l’actuació. Se sap que, fora dels assajos establerts, els alumnes han buscat moments de 
petit grup per poder repassar, ja sigui a l’hora del pati, a les tardes o quan han tingut 
disponibilitat. Per tant, podem destacar una clara implicació dels participants, i un instint de 
superació o de ganes que el resultat de grup surti el millor possible. 
El mateix cas de la memorització i interpretació dels papers ha passat amb les 
coreografies: els qui tenien més facilitat creativa per inventar un ball han cercat un nivell 
apte per a la resta de companys i, fent un paper de “mestre” en aquest sentit, han dirigit la 
resta de grup i els han ajudat a aprendre-s’ho.  
En aquest cas, però, convé destacar el treball creatiu dels alumnes pel que fa a les 
coreografies. De la mateixa manera que el guió de l’obra se’ls ha donat fet per la 
professora i només s’ha adaptat o retocat si els alumnes ho han suggerit; en el cas de les 
coreografies de petit grup se’ls ha permès escollir la música i crear una coreografia apta a 
tots els nivells; a diferència del ball inicial que es fa amb la totalitat d’alumnes i que sí que 
s’ha pautat per part de la direcció. En aquest cas de procés creatiu dels alumnes hi ha 
hagut encara una major implicació, ja que s’ha fet “a la seva mida”, han pogut escollir i fer-
ho totalment al seu gust.  
En aquesta línia també s’ha definit el vestuari, en general, s’ha orientat els alumnes, ells 
han proposat i se’ls ha acceptat allò que volien sempre que encaixés amb el paper i l’estil 
de l’obra, i resultés còmode per actuar. Pel que fa al vestuari i atrezzo, els recursos són els 
mínims: cadascú aporta allò que té al seu abast i no se’ls fa comprar res específic. El 
mateix passa amb l’escenografia: és una taula i tres cadires que van entrant i sortint 
d’escena. Per l’experiència d’altres anys que explica la seva directora, el dia de l’estrena el 
companyerisme encara aflora més en una situació de nerviosisme general i tensió; 
s’ajuden entre ells amb el vestuari, maquillatge, repàs del paper, els balls i demés, i tothom 
dóna el millor de si mateix.  
Pel que fa als assajos, els alumnes del màster hi hem tingut un paper important, ja que 
amb la nostra presència hem permès desdoblar grups, fer assajos simultanis i ajudar els 
alumnes que han presentat més dificultats o menys interès en l’activitat, d’alguna manera 
hem atès la diversitat. En els assajos generals i la representació definitiva també 
col·laborem com a ajudants de direcció i en el control d’imatge i so. 
Personalment, valoro molt positivament l’experiència i el fet d’haver pogut fer el seguiment 
en primera persona, ja que d’aquesta manera el contingut aquí exposat pren un sentit molt 
més pràctic i vinculat a la realitat, des de les meves impressions. 
A priori, em semblava molt arriscat introduir els assajos dins les classes de matemàtiques 
per si faltava temps per impartir el currículum de la matèria que correspon a 3r d’ESO, 
però finalment he comprovat que hi ha hagut temps suficient per desenvolupar tot el 
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temari. Val a dir, però, que s’han pogut desdoblar grups cada setmana entre una i dues 
vegades i això també ha permès avançar més. De totes maneres, el fet que els mateixos 
alumnes fossin conscients que, en introduir una experiència agradable per a ells com la 
dramatització a classe de matemàtiques, reduïen les classes convencionals els feia estar 
més predisposats a aprofitar-les i, si era necessari, reforçar la feina a casa. Això és una 
demostració que es pot utilitzar una eina de dramatització a classe de matemàtiques i 
acabar el curs amb el mateix currículum impartit i una major satisfacció i implicació dels 
alumnes.  
 
 
 

V. CONCLUSIONS 
 

El teatre, entès com a matèria d'ensenyament en l'educació secundària obligatòria, no ha 
de consistir només en “fer i veure teatre” ni tampoc s'ha de considerar com un cos de 
coneixements sobre la història i la literatura dramàtica o les tècniques actorals. En aquesta 
etapa educativa s'ha d'optar per enfocaments més pedagògics d’aquest instrument, 
flexibles i didàcticament enriquidors, centrats en el procés d'investigació i aprenentatge, en 
compartir i aportar idees en el procés de creació. En definitiva, resulta molt més important 
la vivència i no pas l’exhibició. A més, el llenguatge dramàtic és molt complet ja que 
combina l’expressió oral, corporal, rítmica i plàstica de forma simultània i pot constituir un 
bon mitjà d’aprenentatge també en aspectes emocionals i afectius. 

Les situacions dramàtiques ens acompanyen des de que som petits i juguem a imitar als 
altres. Si hi pensem detingudament, moltes situacions de la nostra vida es podrien 
considerar teatre: en posar-nos a la pell d’un altre quan t’explica un problema, en integrar 
gestos d’una altra persona per imitar-la, en emocionar-nos amb la vida d’algú altre o amb 
una cançó o pel·lícula, etc. En definitiva, la dramatització és present de manera natural a 
les nostres vides, i per tant, també hi pot ser a l’aula si hi ha interès en què les situacions 
que s’hi donin siguin el més realistes possible. Només fa falta utilitzar tot el potencial que 
tenen els nostres alumnes per aconseguir, gràcies a la dramatització, una major motivació, 
implicació i una adquisició dels valors positius del teatre. Sempre, però, com a vehicle 
didàctic, emfatitzant els objectius d’educar-los en els coneixements propis de la matèria.  

Diversos estudis, experiments i aplicacions de les múltiples formes de dramatització a 
l’aula que s’han analitzat i compartit coincideixen en els següents punts:  

‐ A l’aula, ajuda a perfeccionar totes les habilitats lingüístiques (escoltar, parlar, llegir i 
escriure). A més, s’hi poden introduir diverses llengües.  

‐ Es pot utilitzar un guió dramàtic com a centre d’interès durant tot un tema o unitat 
didàctica. 

‐ Es pot adaptar fàcilment per treballar l’atenció a la diversitat, tot potenciant habilitats i 
valors concrets segons les necessitats del grup-classe.  

‐ Les arts escèniques i l’educació científica són una bona combinació per a una educació 
integradora i completa, així com un aprenentatge significatiu i contextualitzat.  

A l’inici, però, se’ns poden presentar algunes dificultats que cal combatre: d’una banda, la 
necessària adaptació del professorat a aquest recurs i, de l’altra, el temps necessari (no 
sempre disponible) que cal per treballar amb els alumnes algunes nocions bàsiques de la 
dramatització. No obstant, aquestes dificultats van desapareixent amb el temps i la 
pràctica, tant per part del professorat com de l’alumnat, i sembla ser que els resultats 
obtinguts compensen notòriament aquests esforços inicials d’implantació. 

 
La dramatització podria i hauria de ser considerada com un dels mètodes didàctics a 
treballar des del currículum en tots els cicles de l’ensenyament. És evident que són 
moltíssimes les finalitats educatives que pot tenir i, és per aquest mateix motiu, que els 
docents hem de fer teatre als nostres alumnes i amb els nostres alumnes, procurant 
d’aquesta manera un aprenentatge actiu i, per tant, l’evolució de totes les seves 
capacitats, habilitats i punts forts. 
Així doncs, cal que els docents i professionals de l’educació intentem transmetre el goig 
pel teatre. I, no només per realitzar-lo, sinó també per ser-ne espectador. Amb el teatre 
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sempre s’aprèn alguna cosa nova i per això aquesta admiració cap a la dramatització 
perdurarà tota la vida, ja que l’aprenentatge no és només en la infància i adolescència, és 
canviant però es produeix al llarg de totes les etapes de l’ésser humà. 
És, per tant, bàsic i primordial que els docents de primària i secundària també duguem a 
terme aquest darrer objectiu, de manera que formem alumnes que, al llarg de tota la vida 
siguin actors i espectadors del teatre perquè, com a manifestació artística que és, forma 
part de la cultura de l’ésser humà i val la pena potenciar-ho perquè el teatre també ens 
identifica i ens defineix com a poble, com a grup i com a persona. 
 
Tanmateix, la manca d’ús de la dramatització com a eina d’aprenentatge de les matèries 
del currículum és únicament un cas concret d’una problemàtica més generalitzada i que 
abraça tota la branca de la creativitat en l’ensenyament. Sembla que actualment, a 
excepció d’algunes corrents a favor d’aquestes tècniques, no es contempla amb prou 
seriositat dins l’educació la possibilitat d’incloure un aprenentatge creatiu, la tendència és 
més a “programar” estudiants per assolir mecànicament uns procediments concrets, en 
general abstractes, desvinculats de la realitat i, evidentment, no val desmarcar-se 
d’aquesta metodologia si l’objectiu és superar amb èxit un curs o una etapa de 
l’ensenyament. 
 
I justament aquesta tendència de “robotitzar” els estudiants té el seu màxim exponent en 
l’àmbit de les matemàtiques, una de les assignatures que els estudiants consideren més 
avorrida i difícil, àrida, feixuga, abstracta i poc útil. I és cert que les matemàtiques s’han 
deshumanitzat al llarg del temps. El plantejament d’introduir la dramatització a les aules de 
matemàtiques és una de les possibles metodologies d’aprenentatge actiu i significatiu que 
al mateix temps pot “re-humanitzar”, contextualitzar en la història i lligar les matemàtiques 
amb d’altres matèries, al mateix temps que els alumnes gaudeixen d’una experiència 
insòlita en un marc lectiu.  
No sempre és necessari organitzar una obra de teatre de principi a final, a vegades es 
poden introduir lectures que poden dramatitzar alguns estudiants en veu alta, es poden 
improvisar representacions visuals humanes de conceptes matemàtics, es poden 
interpretar petits esquetxos en to humorístic, etc. Qualsevol pinzellada de dramatització en 
l’àrea de matemàtiques pot profunditzar molt més en l’aprenentatge. Imaginem, per 
exemple a un nivell d’ensenyament primari, la diferència entre aprendre a sumar i restar de 
forma mecànica o participar activament d’una activitat en la qual per parelles de 
compradors i venedors intercanvien una suposada moneda o producte; en aquesta segona 
versió els alumnes hauran viscut molt més de prop el concepte matemàtic, l’hauran entès, 
hi hauran trobat utilitats i ho recordaran durant molt més temps. 
Així mateix, sempre que es dóna una situació convencional d’ensenyament-aprenentatge 
també hi ha una forma de dramatització, en aquest cas del professor  (actor) cap als 
alumnes receptors (espectadors). Llavors, resulta molt senzill que aquesta mateixa 
estructura sigui rotativa, és a dir, en ocasions poden ser els mateixos alumnes els qui 
actuïn davant la resta de la classe per tal d’explicar un concepte o idea. En aquest cas, la 
verbalització ja multiplica l’aprenentatge, al mateix temps que actors i espectadors es 
troben al mateix nivell, amb la qual cosa hi ha una relació molt propera i així es dóna un 
aprenentatge més directe i planer. 
 
Si un músic, un escultor o un director de teatre poden nodrir-se de les matemàtiques per a 
la creació de les seves obres, per què un professor no hauria de recórrer a la 
dramatització per nodrir, en el més ampli sentit, l’ensenyament de les matemàtiques als 
seus alumnes? 
Al cap i a la fi, les matemàtiques són molt presents en el món d’avui dia i tenen un vincle i 
un significat cultural, de la mateixa manera que l’han tingut històricament. És per tant, 
necessari que des de les aules es reprodueixin aquestes situacions reals, amb més motiu 
encara si tenim en compte que l’avaluació a l’educació secundària és per competències 
que cal haver assolit per desenvolupar-nos com a persones dins la societat. 
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