Representació
teatral i comprovació real

Ac vitats
Dos de nosaltres fem una pe ta representació teatral en
la qual un és el pare o mare i l’altre el ﬁll o la ﬁlla.

Aquesta ac vitat s’ha desenvolupat pels alumnes de l’assignatura d’educació social, È ca i Valors de la UB, en el marc del
conveni de col·laboració amb la fundació.

Objec us educa us
•
•

Exempliﬁcar pràc cament per part nostra el que signiﬁca
malbaratar aliments i el valor nega u que representa.
Comprovar mirant a la brossa de l’aula si els nens malbaraten
aliments

El ﬁll arriba de l’escola i el pare li posa per menjar aliments que no li agraden, el ﬁll es queixa i diu que no vol
menjar-se això i el pare li diu que ho ha de fer perquè
s’ha de menjar de tot per poder créixer favorablement.
Llavors sona el telèfon del pare i surt fora de l’aula, en
aquest moment el ﬁll, dirigint-se al públic (als nens) diu
que no pensa menjar-s’ho i ho llença a la brossa. Quan el
pare torna se n’adona del que ha fet el nen i el reganya
perquè això no s’ha de fer.
Un cop ﬁnalitzada l’obra de teatre expliquem als nens
que el que ha fet el ﬁll a la representació està malament i
el per què. Finalment, mirem a la brossa de l’aula per
comprovar si ells han llençat menjar a l’hora de berenar i
poder reforçar la idea que no s’ha de fer.

Recursos
Un aula on dur a terme l’ac vitat
Una taula i una cadira
Joguines de menjar per fer la representació teatral

h p://projectes.esplai.org/b612

Avaluació
L’avaluació d’aquesta ac vitat es farà durant l’obrade teatre mitjançant l’observació, en l’explicació
posterior a l’obra a través dels comentaris que els
nens facin respecte el tema. També es farà l’avaluació a través dels comentaris que facin els nens després de mirar la brossa de l’aula.

