SUGGERIMENTS PER A UNA TASCA PEDAGÒGICA:

Farrés Brothers i cia. presenten:

Tripula
Introducció
Dos científics il·luminats han descobert una nova manera de viatjar, i avui ho
exposen a un grup de passatgers. Fa anys que estudien les memòries dels
germans Montgolfier, inventors del globus aerostàtic. Finalment es veuen amb
cor de poder fer un pas endavant en l'evolució dels mitjans de transport i
presenten la seva gran obra: el Globus Estàtic.
El Globus Estàtic viatja per l'espai, per entremig de les costures de la realitat, i
permet anar a llocs que fins ara ningú sospitava que existissin: creuar els
confins del món, submergir-se al mar dels dubtes o viatjar fins a la galàxia
d'andròmina.
Entrant a dins del globus, doncs, farem un viatge imaginari, impossible,
plàcid...però no exempt d'imprevistos i sorpreses.

Justificació
L’activitat pedagògica que es pot dur a terme a partir de l’obra tripula es
basa en els següents objectius:
-

Fer viatges increïbles amb la imaginació.
Resoldre situacions de manera imaginativa i original.
Formar part d’un grup, superar dificultats plegats.
Descobrir que el teatre es pot fer en espais no
convencionals.
Aprendre a escoltar i mirar a través d’una obra de teatre.

Abans d’anar al teatre
L’espectacle ens parla del poder de la imaginació i de la superació de les
dificultats. I ho fa dins d’un espai (globus) transformat en una nau
“especial”.
El poder de la imaginació
- Sabeu què vol dir somiar despert?
- Has imaginat mai que pots volar? Com voles?
- Has jugat mai a fer veure que un objecte és una altra cosa?
Superació de dificultats
- Us heu perdut alguna vegada?
- En quines situacions podríem unir esforços per superar una dificultat?
- Us heu trobat sols a l’hora de trobar una solució a un problema? Com us heu
sentit?
Després d’anar al teatre
Comprensió de l’espectacle
A continuació us proposem una sèrie de preguntes que us permetran
valorar el grau de comprensió i atenció dels nens. Com que les respostes
a la majoria de preguntes són llargues, es poden completar entre tots.
D’altres poden donar peu a un debat.
- Quins personatges hi sortien?
- Com funciona el “globus estàtic”?
- Com es creen els diferents espais de l’espectacle?
- Digues alguns llocs per on passem durant el viatge.
- Quins tres animals trobem al viatge?
- Per què creieu que hi surten precisament aquests tres animals?
- Com anomenaríeu aquest tipus de viatge que hem fet?
Temes de debat
- Viatjar amb la imaginació és viatjar?
- Heu tingut sensació de volar de veritat?
- De quines altres maneres creieu que s’hauria pogut resoldre l’avaria de
la nau?

