
PROPOSTA DIDÀCTICA
¡Menuda Revolució!

Una forma divertida per a educar en valors a 

través de l’obra “REBEL·LIÓ” de 

Marea Danza.
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La Proposta didàcEca ¡Menuda Revolució! és una eina per a converEr l'assistència a

l'espectacle en un aprenentatge significaEu. Amb aquest projecte pretenem preparar

a l'alumnat per a gaudir i comprendre una obra que té com a llenguatge principal la

dansa. Les ballarines s'expressen mitjançant el cos, instrument que els permet

expressar senEments, emocions i significats.

A més, aquesta guia també conté una sèrie d'acEvitats posteriors a l'assistència al

teatre que pretenen fomentar la cooperació i el respecte entre l´alumnat, convidant

al professorat a comparEr experiències educo-formaEves que ajudaran a

desenvolupar habilitats socials basades en la cooperació en relació a l'obra.

Aquest projecte va des$nat a xiquets i xiquetes a par$r de 6 anys. L’educació en

valors ha de ser el denominador comú en l'àmbit escolar, no obstant això, la pràcEca

a conEnuació descrita entronca també amb les acEvitats d'Educació Primària que

poden ser desenvolupades en les assignatures de “Valors Socials i Cívics” o en les

hores de “Tutoria” desEnades a aprendre en valors, sabers, pràcEques i

comportaments que tenen com a finalitat comuna aconseguir que en el futur

l'alumnat par$cipe plenament en una societat tolerant, solidària, responsable i

dialogant. En definiEva, una societat que garanEsca els drets de tots i totes sense

exclusió.

Per a aconseguir aquests objecEus és imprescindible educar des d'edats

primerenques en l'adquisició d'aquelles competències que permetran a l'alumnat

parEcipar de manera acEva i construcEva en una societat cada vegada més complexa

i diversa.
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L'àrea de “Valors Socials i Cívics” en l'Educació Primària s'estructura en tres blocs:

- La identitat i la dignitat de la persona.

- La comprensió i el respecte en les relacions interpersonals.

- La convivència i els valors socials.

La proposta que es presenta a continuació és una Guia Didàctica de l´espectacle i

proposa activitats amb cabuda en cadascun dels blocs. Aquestes están orientades

cap a l'aprenentatge individual i cooperatiu assegurant la interacció entre iguals. Per

això la competència lingüística adquireix un valor significatiu com a mitjà de

comunicació sobre un llenguatge abstracte (la dansa) i sobre una temàtica abstracta

(valors) referida a idees, sentiments, emocions, etc.
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Potenciar el diàleg com a 

aprenentatge fonamental

per al creixement personal

de l'alumnat.

Ajudar l'alumnat a idenEficar 

els seus drets i deures

proposant solucions

senzilles als conflictes que 

sorgisquen en l'entorn escolar.

Facilitar que l'alumnat

participe en projectes

col·lectius d'aula mostrant

una actitud amistosa i 

respectuosa.

REFLEXIÓ

DIÀLEG

COOPERACIÓ

Generar alternatives d’aprenentatge que 

permiten a l’alumnat aproximar-se de manera 

comprensiva a una experiència artística en 

dansa.

Contribuir a la formació de ciutadans i 

ciutadanes sensibles al fet artístic

desenvolupant un pensament abstracte i 

divergent entorn a la realitat que els envolta.
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REBEL·LIÓ planteja des de l'inici un escenari heterogeni, una obra repleta de

personatges/animals diferents entre si, però tots ells valents que denuncien la

injusdcia i uneixen forces per a aconseguir un món més just, més inclusiu i solidari. El

repte ara consisteix a traslladar a l'aula una estructura que permeta a l'alumnat

treballar conjuntament, de manera coordinada en la resolució de tasques

acadèmiques com prèviament han vist fer als personatges en la funció.

La metodologia que es proposa per al desenvolupament d'aquestes acEvitats es

basa en un model horitzontal que afavoreix principalment la parEcipació, el conflicte

cogniEu i el replantejament de les relacions interpersonals. L'enfocament atorgat

persegueix conformar l'aprenentatge dels xiquets i xiquetes a través dels seus propis

sabers en relació als del grup. Aprenentatge cooperaEu a parEr d'un objecEu comú.

Aquesta metodologia implica aprendre en grups en els quals cada integrant

aconsegueix els seus objecEus, sempre que els altres companys i companyes

aconseguisquen també els seus.

• Crear un clima basat en la lliure participació, lliure discussió i presa de
decisions en col·lectivitat.

• Afavorir un ambient de respecte, tolerància i confiança.

• Vincular els temes tractats a qüestions que viu l'alumnat.

• Relacionar els valors que es promouen amb actituds quotidianes.

CONSELLS PER A ORIENTAR LES 
DINÀMIQUES D’AULA:

9



22 C1 / El aporte de las artes y la cultura a una educación de calidad

24. ACTIVITATS



Es recomana al professorat utilitzar aquest material en un col·loqui previ a la funció

amb la intenció d'aprofitar al màxim l'experiència.

L'espectacle combina la Dansa Espanyola i el Flamenc amb una dramatúrgia

contemporània. El moviment corporal, zapateados, castanyoles i la interpretació són

el llenguatge que ens acompanyarà en el recorregut d'aquesta història.

Com es diu l'espectacle que veurem?

Us agrada la dansa? Heu vist algun espectacle de dansa?

Creieu que es poden contar històries només amb moviment? Per què?

Heu sentit parlar del Flamenc i la Dansa Espanyola?

Què és zapatear?

Es recomana també tractar els valors que es troben en l'espectacle prèviament per a

aprofitar tant la visualització de l'obra com les activitats proposades:

Companyonia

Tolerancia

Convivencia

Emocions bàsiques: alegria, tristesa, por, ira, sorpresa...
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ACTIVITATS ABANS D’ASSISTIR
A L’ESPECTACLE

ESPAIESCOLA



1. I ARA QUÉ?
Per a submergir-nos dins de l’univers de REBEL·LIÓ proposem llegir aquesta xicoteta

introducció a l’espectacle, una breu sinopsi que situa a l’alumnat abans d’anar al

teatre i fer un xicotet exercici de creació.

És prompte, el dia despunta, el sol ix, però des de la fàbrica no es veu. Cinc

dones, cinc obreres tenen les seues mans llestes per al treball, per a produir,

són part de la màquina. Una veu crida: work, work, work! Més ràpid! Però

elles no poden més, estan molt cansades…

Què creieu que passarà? Deixeu volar la vostra imaginació i escriviu una breu

descripció. Després d’anar al teatre comentarem les vostres idees amb el succeït.
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Obje$us: proporcionar coneiximents sobre la dansa en general i sobre aquest
espectacle en parEcular. EsEmular la imaginació mitjançant el diàleg i l'escriptura
creaEva.



La companyia Marea Dansa completarà l'assistència a l'espectacle amb un col·loqui

entre professorat, alumnat i ballarines. Es recomana que l'alumnat haja preparat

prèviament en classe les preguntes i valors anteriorment citats. Es tracta d'una

trobada bidireccional, en la qual les preguntes es formulen per ambdues parts,

aprenent de tots i totes i enriquint al màxim la visita al teatre.
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TROBADA AMB L’ALUMNAT 
DESPRÉS DE LA FUNCIÓ

ESPAITEATRE

Objetius: desenvolupar la capacitat de percebre, comprendre i enriquir-se a partir de

produccions del món de l’art i la cultura; i possibilitar actituds i valors personals

d’interés, reconeixement i respecte per les arts escèniques vinculat a un

aprenentatge social.



Preguntes:

Què significa la paraula igual?

Som tots iguals? O diferents?

Quines coses ens fan diferents? Què ens fa iguals?
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Obje$u: impulsar una convivència basada en el respecte i l'acceptació de la

diferència i la diversitat de persones per a aconseguir que en un futur l'alumnat

parEcipe plenament d'una societat tolerant, solidària i dialogant.

“TOTS ELS ANIMALS SÓN IGUALS, PERÒ UNS SÓN MÉS IGUALS QUE UNS ALTRES”

Execici pràctic: dividirem a l'alumnat per grups atenent diferències com el color del

pèl o dels ulls, el seu menjar favorit, assignatures preferides, esports que practiquen,

etc; per a finalment arribar a la conclusió de que en algun moment tots han coincidit

en un grup, o en altres paraules, que són tan iguals com diferents. “Pot ser que la

meua millor amiga practique bàsquet i jo natació, que m'agraden les mates i a ella

l'anglés, però continuem sent millors amigues.” En el respecte i l'acceptació de les

nostres diferències radica la clau de la convivència.

ACTIVITATS DESPRÉS DE 
VEURE ”REBEL·LIÓ”

1. DEBAT EN LA GRANJA
El professorat responsable formularà diverses preguntes sota el lema de l'obra a fi

d'iniciar un debat a través del qual l'alumnat arribe a conclusions comunes. El propi

format del debat genera situacions d'igualtat, acceptació i diversitat. Caldrà

respectar el torn de paraula, tolerar les opinions dels altres i Endre una pròpia.

ESPAIESCOLA
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PORC

CAVALL

Manador/a

Treballador/a

Codiciós/a

Obedient

Despistat/da

Noble

Perillós/a

Somiador/a

La segona part consisteix a plantejar situacions pròximes a les seues vides com per

exemple: matinar, recollir l'habitació, anar a un aniversari, anar d'excursió, compartir

els joguets, etc. i identificar en quines situacions actuen com el gos, com el cavall, el

porc o la gallina. Es a dir, relacionar aquelles comportaments o actituds amb

cadascú, segur que tots ens despistem una mica, manem de tant en tant i som

treballadors i lluitadors per a conseguir els nostres somnis.

Objetiu: construir l’autoconcepte i l’autoestima adequats per que ajuden a

comprendre les emocions i els sentiments.

GOS

GALLINA

2. CADA OVELLA AMB LA SEUA PARELLA
L'activitat es divideix en dues parts, la primera d'elles consisteix en relacionar els

següents adjectius amb els personatges/animals de l’obra a qui pertanyen i explicar

per qué, fent referència als comportaments, actituds o situacions viscudes durant la

funció.
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3. CARNESTOLTES DE MÀSQUERES
La primera part de l'acEvitat consisteix en un taller de manualitats on l'alumnat

podrà crear les seues pròpies màsqueres d'animals a parEr d'unes planElles

facilitades per la companyia que reprodueixen l'estèEca de l'obra. L'alumnat triarà la

careta de l'animal que preferisca tenint llibertat total per a customizarla al seu gust.

Una vegada acabats els dissenys, cadascú haurà d'explicar el moEu de la seua elecció

i de la seua obra. Pot ser que el gos, malgrat les seues connotacions negaEves en

l'obra, siga vist amb altres ulls pels xiquets i xiquetes els qui li atorgaran una nova

idenEtat a través dels seus dibuixos.

Objetiu: desenvolupar aquelles capacitats associades a la competència artística com

són la creativitat i la imaginació al mateix temps que es trenquen els estereotips.
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4. BURGERKIDS
Aquesta activitat utilitza el joc de rols (Role Playing), tècnica de dramatització que

permet als xiquets i xiquetes representar una situació concreta. Jugar assumint rols

els ajuda a expressar sentiments, emocions, a construir relacions i els aporta major

comprensió sobre les situacions viscudes. Aquest joc es caracteritza per la interacció

entre els diversos personatges, fomentant el diàleg i la cooperació, ja que l'alumnat

haurà de posar-se d'acord, resoldre conflictes i comunicar-se amb respecte i afecte.

Es proposarà als xiquets i xiquetes que dirigisquen una hamburgueseria. Hauran de

distribuir-se les tasques entre els diferents treballs:

- Cuiners/es amb diferents llocs de treball: torrar el pa, fer les 

hamburgueses, tallar la tomaca i l'encisam, posar el formatge i les salses, 

creïlles fregides…

- Cambrers/as encarregats d'atendre els clients així com de recollir. 

- Clients/es que demanen el menjar, pot ser per a prendre allí o per a portar.

- Persona encarregada de la caixa registradora.

En finalitzar podran parlar sobre l'experiència, la importància del treball en equip, els

treballs assignats, etc. reflexionar sobre com han pres les decisions.

Objetiu: ajudar l'alumnat a aconseguir les eines necessàries per a ser membres

actius d'una societat democràtica que garantisca els drets de tots i totes a partir de

jocs on tenen que treballar en equip per dur a terme la gestió d’una hamburguesería




