
1 
 

 

 

 

 

 

 

Actors som tots nosaltres; el ciutadà no és aquell que viu en 

societat, és aquell que la transforma. 

  Augusto Boal

ACTUANT   PER   COMBATRE   EL   BULLYING 
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1.DESCRIPCIÓ 

 Actuant per combatre el bullying té per objectiu utilitzar el teatre i la 

dramatització com un instrument eficaç per a la comprensió i la cerca 

d'alternatives a problemes socials, interpersonals i individuals a les nostres 

aules: en aquest cas el bullying. Amb aquesta pràctica es tracta d'estimular als 

participants no-actors a expressar les seves vivències de situacions quotidianes 

d'opressió o exclusió a través del teatre. 

Des de les seves implicacions pedagògiques, socials, culturals, 

polítiques i terapèutiques es proposa transformar a l'espectador -ser passiu- en 

espect-actor, protagonista de l'acció dramàtica -subjecte creador-, estimulant-lo 

a reflexionar, modificar la realitat en el present i crear el seu futur. L'espectador 

veu, però el espect-actor veu i actua o millor dit veu per actuar en l'escena i en 

la vida (Boal, 1980).  

Amb aquestes dinàmiques intentarem que els participants reflexionen 

sobre les relacions de poder, mitjançant l'exploració i representació d'històries 

entre opressors i oprimits. Aquest mètode d'intervenció és, abans de res, un 

espai d'acció que es val de les tècniques teatrals amb el propòsit d'analitzar i 

proposar solucions de canvi davant l'opressió o exclusió que baix diferents 

formes sofreixen els individus i les comunitats. 

Les aportacions del teatre en general, i del Teatre de l'Oprimit en 

particular, a l'escola són tan nombrosos com a diversos. Segons l’autor Motos 

“entre les matèries que tenen la virtualitat de generar nous ambients 

d'aprenentatge considerem que es troba el Teatre […] perquè constitueix un 

llenguatge total” (Motos, 2009). 

Posant directament en escena situacions viscudes, el Teatre de l'Oprimit 

permet analitzar, pensar, afrontar i transformar problemes com la violència i 

l'assetjament escolar, el bullying. El teatre motiva el desenvolupament d'una 

sèrie d'habilitats, actituds i hàbits fonamentals per educar a la convivència, o 

més aviat per fer possible l'elaboració conjunta de la mateixa. Pensem que la 

convivència no és alguna cosa que es pugui imposar sinó que és alguna cosa 

que es crea entre tots/es. La convivència s'ha de reinventar. 
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Actuant per combatre el bullying té present la importància de 

l’eliminació de barreres de comunicació, per la qual cosa el grup inclou un 

intèrpret de llengua de signes que estarà a disposició d’aquells centres que ho 

sol·liciten. 

 

2.  DESTINATARIS 

Actuant per combatre el bullying persegueix la sensibilització, 

participació i formació social per a previndre amb alumnes d’ESO (incloent 

aules de diversificació), alumnes de PFCB o entitats públiques que treballen 

amb col·lectius amb risc d’exclusió social a la nostra ciutat. Com a destinataris 

indirectes tenim a els professors de les aules on es desenvolupa el taller de 

prevenció. 

L'elecció d'aquest col·lectiu està motivada pel percentatge d'alumnes en 

augment que sofreix aquest tipus de problema en el inici de la nova etapa 

escolar. 

 

3. OBJECTIUS 

Considerem que la pràctica teatral del Teatre del Oprimit constitueix una eina 

valuosa per tal de : 

 

Objectius generals: 

· Afavorir el paper actiu de l'alumnat en l'expressió, comprensió i transformació 

de la seva realitat així com a la seva pròpia educació. La millor expressió, 

comprensió i gestió de les emocions que provoca el teatre, és fonamental a 

l'hora de resoldre conflictes de forma no violenta. 

· Buscar conjuntament alternatives no violentes als conflictes i de resolució dels 

mateixos. 
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· Treballar tot tipus de discriminacions i/o injustícies que sorgeixen en la vida 

escolar i el seu entorn partint de situacions reals i viscudes per l'alumnat i/o el 

professorat. 

· Educar en la ciutadania democràtica, millorant la coherència entre els valors 

que es pretenen ensenyar i la pràctica educativa. Per educar a la democràcia, 

hem de crear a l'escola espais realment democràtics. 

 

Objectius específics: 

· Promoure nous contextos que ajuden a la cerca conjunta de solucions  

implicant “la col·laboració a múltiples nivells” (escola – família – resta de la 

societat) en la cerca d'alternatives als problemes de convivència. 

· Augmentar l’autoestima dels subjectes i la seva participació en la vida social. 

· Contribuir a “trencar la conspiració del silenci sobre la violència” ja que durant 

les sessions del taller, sempre intentem representar a tots els personatges 

presents en les situacions d'opressió (opressors actius i passius). 

· Ensenyar a conèixer, controlar i utilitzar, les emocions pròpies i alienes. 

 · Promoure  el desenvolupament d’habilitats de comunicació: escolta activa, 

empatia, assertivitat i comunicació no verbal. 

 · Conscienciar de la importància dels valors tant socials com culturals. 
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4. ORGANITZACIÓ 

L’eix central del projecte és la realització d’un taller organitzat en 

sessions.  Aquest es presenta en dos formats diferents entre els que triarà el 

centre: 

Format 1 

Taller de 2 hores de durada que s’impartirà en una única sessió per grup 

d’alumnes. 

 Format 2 

Taller de 7 hores de durada que s’impartirà al llarg de cinc sessions per 

grup d’alumnes. 

 

5. METODOLOGIA 

La metodologia que utilitzem reuneix un conjunt d'exercicis, jocs i 

tècniques que proposen analitzar el passat en el present per a intervenir en el 

futur. La dramatització teatral constitueix una eina per a comprendre millor la 

realitat i transformar-la, primer en l'espai simbòlic de l'escena i després en la 

vida quotidiana. “Fent teatre, aprenem a veure allò que ressalta als ulls i que 

som incapaços d'observar en estar tan acostumats a mirar-ho” (Ibíd.). 

Treballarem l'assertivitat, empatia, escolta activa a través d'exercicis de 

dramatització, tals com el Rol-playing que té la particularitat de ser un joc 

cooperatiu en el qual tots els seus participants són actors i espectadors en 

algun moment del procés. 

 Els exercicis de simulació i interpretació de rols són un dels mètodes 

educatius més antics, usats per a l'entrenament en moltíssimes disciplines i fins 

i tot en àmbits professionals. El precursor en aquest tema és el psiquiatre, 

teòric i educador Jacob Levy Moreno qui va treballar el psicodrama com una 

forma de psicoteràpia inspirada en la improvisació teatral. 
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Per a acabar amb les aportacions del Teatre a l'Educació, farem un breu 

recalcament en la seua transversalitat. En efecte, pot aportar al currículum 

oficial matèries innovadores per treballar amb adolescents per ser un art 

complet que integra diferents arts i llenguatges, la totalitat d'assignatures 

formals es poden treballar mitjançant la creació teatral. 

El grup responsable d’impartir  Actuant per combatre el bullying   és 

un equip multidisciplinar integrat per professionals del teatre, de l’educació, 

psicòlegs i intèrpret de llengua de signes.  

 

 


