
 
 
 

El teatre en ombres xineses a les Escoles Bressol de Mataró 

Dades generals: 

CEE Les Aigües (Mataró) 

Maresme 

Lourdes Torner i Vives 

ltorner2@xtec.cat 

Dades de l’experiència: 

La nostra experiència està basada en la representació teatral, en ombres xineses, de la 

llegenda de Sant Jordi pels alumnes de secundària del Centre d'educació especial Les Aigües a 

les diverses Escoles Bressol Municipals de la ciutat de Mataró. 

L'objectiu de la nostra proposta és oferir un espai d'intercanvi, de sensibilització i 

d'entreteniment als alumnes d'Escoles Bressol. El projecte neix perquè els alumnes de 

secundària del CEE Les Aigües tenen incorporat el teatre dins el seu treball de tutoria com a 

una activitat habitual. És una activitat que els permet aprendre a expressar-se, a tenir més 

confiança en ells mateixos i en la resta. Una de les modalitats que hem utilitzat sovint ha estat 

el de les ombres xineses, resultant sempre una experiència molt satisfactòria pels nostres 

alumnes. 

Vam començar a fer la representació de la Llegenda de Sant Jordi, en ombres xineses, el dia de 

la Diada de Sant Jordi. Els nostres espectadors, el nostre públic, van ser els alumnes de l'Etapa 

d'Infantil i Primària de la nostra escola i els alumnes de 2n de l'Escola Camí del Cros. Va ser una 

experiència molt enriquidora per tots plegats.  

Amb el temps vam pensar que estaria molt bé fer aquest tipus de teatre en algun altre lloc 

extern a l'escola. La primera vegada que vam sortir va ser a l'Escola Freta de Mataró i després a 

l'Escola Bressol Tabalet. Va ser aquí on se'ns va acudir d'oferir aquest teatre a més Escoles 

Bressol de la ciutat. 

Aquest curs, després d'haver parlat amb les diferents directores de les Escoles Bressol 

Municipals de Mataró, vam organitzar diferents sessions de teatre per tal que tots els alumnes 

poguessin gaudir de l'espectacle. 

Vam fer dues representacions diàries, durant tres dies. Les Escoles Bressol es van ajuntar per 

proximitat i totes van poder fer participar als seus alumnes de la representació en ombres 

xineses d'una història que prèviament havien treballat a l'escola. 



 
 
Un cop finalitzada la representació, es crea un espai de reflexió i diàleg entre els actors i els 

espectadors que resulta molt fructífera i interessant.  

Els objectius concrets del nostre projecte són: 

Pels nostres alumnes de l'escola d'educació especial que representen les obres de teatre: 

- Millorar la seva autoestima, fent una feina reconeguda i gratificant per els qui va 

dirigida. 

- Millorar la seva actitud de forma global: col·laborar amb altres companys, organitzar el 

material, respectar i esperar el torn per actuar, ser respectuós amb companys i adults, 

etc.  

- Millorar l'expressió verbal i corporal. 

- Millorar la seva atenció. 

Pels alumnes de les Escoles Bressol, espectadors de les obres de teatre: 

- Apreciar la funció lúdica del llenguatge verbal: escoltar als actors, al narrador, els sons i 

les músiques. 

- Experimentar sensacions mitjançant la música: tranquil·litat, perill, etc. 

- Afavorir el desenvolupament de capacitats bàsiques com ara: atenció, percepció, 

memòria... 

- Afavorir l'observació i percepció de l'expressió corporal dels actors: com es mouen?, 

què expressen?, què els passa?, etc. 

- Afavorir l'expressió verbal a través del diàleg en el col·loqui amb els actors un cop 

finalitzada la representació. 

- Relacionar la representació amb la història coneguda des de l'Escola o des de casa: 

buscar semblances, anticipar situacions, reconèixer els personatges... 

- Apropar als infants al món de l'art. 

- Gaudir de l'espectacle. 

Ens plantegem poder preparar més contes populars adaptats al teatre i poder-los oferir als 

més petits de les escoles. 
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Aprenentatges que s'han donat:  

- Competència personal i social 

- Competència comunicativa 

Descripció del servei:  



 
 
Representació teatral, en ombres xineses, de la Llegenda de Sant Jordi a les diverses Escoles 

Bressol de la ciutat de Mataró. 

Àmbits de servei: Acompanyament a l'escolarització 

Matèries implicades: Tutoria, Llengua Catalana 

Nivells educatius: Educació infantil, Educació especial 

Edats dels participants: 12-14 anys, 14-16 anys 

Data d'inici del projecte: abril del 2010 

Data de finalització del projecte: En curs 

Entitats que participen a l'experiència: CEE Les Aigües i Escoles Bressol Municipals de 

Mataró 

Dades de contacte: 

Adreça: Ronda del cros, 1 

Població: Mataró 

Comarca: Maresme 

Telèfon: 937 577 739 

Correu electrònic: a8045227@xtec.cat 

Web: http://www.ceelesaigues.com 

 


