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Entitat 
Nom: Obre’t’ebre 

Adreça: Avinguda de l’Estadi, s/n 

CP: 43500 Població: Tortosa Comarca: Baix Ebre 

Telèfon/s: 977 50 45 73 Correu-e: sveterresebre@hotmail.com 

Web: http://www.obretebre.org 

Observacions:       

 

Activitat 
Títol: El teatre de les migracions 

Responsable: Cecile Thevenot 

Àmbit:  Artesanal  Esplai  Mediambiental 
 Artística  Esportiva  Musical 
 Dansa  Formació  Salut 
 Espectacles  Lleure  Social 
 Altres:        

Format:  Taller  
 Curs  
 Conferència  
 Xerrada  
 Altres:        

Objectius: 1. Fomentar els valors universals de la igualtat, el respecte, la solidaritat, el civisme i la 
tolerància 
2. Promoure l’associacionisme entre les i els joves de les zones rurals 
3. Despertar l’interès sobre la importància del voluntariat i la participació activa en el 
desenvolupament de la comunitat 
4. Educar persones socialment actives, compromeses i conscients de les necessitats de 
la societat 
5. Crear un esdeveniment artístic de forma participativa, entre persones dels diversos 
col·lectius presents al territori (edats, orígens, estudis, professions, etc), que sigui un 
fonament de cohesió social i una eina de sensibilització sociocultural i 
6. Fomentar la comunicació intercultural, el civisme i la cohesió social com a eina 
d’integració social 
7. Promoure les competències personal, socials, artístiques i lingüístiques de les i dels 
joves dintre d’un entorn d’atenció a la diversitat 
8. Promoure el desenvolupament cultural i social de les Terres de l’Ebre 
9. Fomentar l'esperit de la convivència entre cultures entre la població local 

Descripció: Tallers pràctics educatius, participatius i artístics, destinat a crear escenes d’una obra 
de teatre sociocultural i mediambiental sobre la migració de les aus i dels éssers 
humans.  El tema de l’obra de teatre s'obrirà als orígens i raons de les migracions de 
les persones i de les aus, les seves conseqüències, les evolucions i la influencià 
d’esdeveniments com són el canvi climàtic o les guerres. 
Desprès de definir amb tots els col·laboradors del projecte la forma de l’esdeveniment 
(format, estil, àmbit, talla, ...), es treballarà amb les i els alumnes els ingredients 
necessaris a la obra, a través de tallers pràctics amb coreografies, cants, personatges, 
figures, escenes, decoració, escriptura del guió, ... i finalment es farà la posada en 
escena i la representació pública. 
Les i els alumnes treballaran les següents capacitats/habilitats: 
1.- Aprendre tècniques de llenguatge, expressió corporal i disciplines diverses 
relacionades amb la interpretació i el teatre. 
2.- Estimular el desenvolupament de la seva creativitat. 
3.- Aconseguir una major fluïdesa d’expressió oral i escrita. 
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4.- En resolució de conflictes. 
5.- Afavorir l’expressió i formulació de idees. 
6.- Anàlisis, judici crític i constructiu. 
7.- Fomentar la participació i el repartiment responsable de tasques. 
8.- Adquirir coneixements sobre el medi ambient i les cultures amb les que convivim. 

Destinataris: joves de 12 a 20 anys 

Durada: 20 hores (varies sessions d’una o dos hores) 

Preu:  20€/h 
 Gratuït  

Observacions: Els tallers s’inclouen dintre d’una iniciativa juvenil, una part de la qual està 
subvencionada per la Unió Europea amb el Programa Joventut en Acció. El projecte es 
realitzarà en paral·lel en diferents centres educatius, amb la col·laboració de diverses 
entitats de col·lectius immigrants, de protecció del medi ambient, de teatre i juvenil.  
L’obra de teatre completa (creada amb la col·laboració de diversos centres educatius) 
es representaria a la primavera 2010, a diferents llocs de les Terres de l’Ebre. Els 
tallers s’aniran adaptant tenint en compte les característiques, necessitats i 
motivacions del grup.  
Per als tallers serà necessari tenir accés a una sala gran.  
També és programaran tallers fora de l’institut, per tal de coordinar l’obra 
conjuntament amb altres centres escolars. Aquests tallers quedarien fora del Pla 
d’Entorn i amb  la participació voluntària de les i dels alumnes. 

 


