
Fitxa d’activitat de prevenció 
 
Títol  PREVENCIÓ SOBRE VIOLÈNCIES  

Teatre: “JA N’HI HA PROU” 
Autor Companyia de teatre: Teatreacció 

Organisme 
 

PLÁCIDA LÓPEZ – Treballadora Social del CAP 
ASSUMPTA OLIVA – Llevadora del CAP Castellar  
EVA SALA – Tècnica auxiliar de Joventut 
ANTÒNIO CAVERO - IES Castellar. Coordinador d’activitats 
IMMA BURGOS - Professora  de l’escola EL CASAL  
MONTSE RUBIRAS- Coordinadora de 1r cicle ESO IES Puig de la 
Creu. 
CONXITA LUNA- Cap d’unitat Benestar Social 

Persona referència EVA SALA – Tècnica Educació 

Contacte EVA SALA – Tècnica Educació  
esala@castellarvalles.cat 

Destinataris Alumnes de 2n d’ESO. Grups de 150 persones aproximadament. 

Àmbit educatiu  No formal però dins l’àmbit acadèmic. El taller es realitza en hores 
de tutoria. 

Duració 
 

Durant el mes d‘abril on s’escau el dia mundial de la violència.  
Adreçat a alumnes de 2n d’ESO  de l’IES  Castellar, IES Puig de la 
Creu i de l’escola EL CASAL presenciaran  l’obra de teatre “JA N’HI 
HA PROU!”. 
L’activitat de teatre “Ja n’hi ha prou..!”  consta de dues parts 
diferents: una obra de teatre amb una duració aproximada de 50 
minuts i una segona part on s’experimentarà sobre una escena 
conflictiva que permetrà interactuar amb el públic i que obrirà  un 
debat posterior, de manera que els joves parlin dels conflictes i 
tensions que apareixen en les diferents situacions proposades. 
Es tracta d’una activitat de teatre de la companyia Teatracció 
(teatre d’Intervenció Social).  
Es realitzen TRES  sessions teatrals, una per cada centre educatiu 
 

Objectius 
 

El seu objectiu principal és que sigui una eina socioeducativa 
amb la qual els joves es puguin identificar perquè s’interroguin i 
puguin parlar sobre la violència a partir de les situacions 
representades. Amb aquest projecte es pretén complementar i 
estimular les accions i els programes existents a Catalunya que 
treballen la prevenció de la violència en l’àmbit escolar. 
A través d’aquest taller, s’incentiva el debat posterior convidant el 
públic a reflexionar sobre les diferents situacions que es plantegen 
a partir de l’obra.   

Descripció 
 

Durant el mes d‘abril on s’escau el dia mundial de la violència.  
Adreçat a alumnes de 2n d’ESO dels centres d’ensenyament 
secundari del municipi. 
Per la seva realització s’utilitzen una sèrie d’activitats i dinàmiques 
lúdico-educatives. 
 
L’activitat consta d’una sessió  d’1 hora per grup classe on 
s’experimentarà sobre una escena conflictiva que permetrà 
interaccionar amb el públic i que obrirà  un debat posterior, de 
manera que els joves parlin dels conflictes i tensions que apareixen 
en les diferents situacions proposades. 
Es tracta d’una activitat de teatre de la companyia Teatracció 
(teatre d’Intervenció Social).  
 

Valoracions i resultats 
 

Es valora que és una activitat molt adequada per l’edat a la que 
està dirigida, 2n d’ESO, considerant que els joves ja fa un any que 
estan a l’Institut, i encara en tenen dos per davant. 

Temàtiques treballades Acció de prevenció. 
Educació del conflicte: negociació i mediació. 
Violència (grupal, familiar i en contextos socialitzadors). 
Bullying. 
Educació en democràcia. 
Drets humans. 

 
 

 


