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RESUMO 

O traballo fin de grao “ComunicARTE. O teatro como ferramenta de transformación 

social” xorde a raíz dun compromiso persoal coas artes e, concretamente, coa inclusión 

do teatro no ámbito educativo, con especial interese na intervención con persoas con 

diversidade funcional. Este traballo realízase co fin de explorar o estado da cuestión e 

consolidar argumentos que avalen a inserción do teatro como ferramenta educativa. 

Nunha primeira parte abórdase o marco conceptual co fin de relacionar e mobilizar 

conceptos. Na segunda parte do traballo se desenvolve unha proposta de intervención 

socioeducativa, ComunicARTE, contextualizada no Centro Ocupacional AMIPA de 

Sorribas (Rois), na que se emprega o teatro e a potenciación da creatividade como 

medio para unha mellor comunicación entre as persoas implicadas e a comunidade. 

Este traballo ven a reclamar formación especializada nas diferentes artes ao longo da 

traxectoria inicial das educadoras e dos educadores sociais. 

Palabras chave: Teatro, educación social, educación creativa, educación artística, 

diversidade funcional. 

 

RESUMEN 

El trabajo fin de grado “ComunicARTE. El teatro como herramienta de transformación 

social” surge a raíz de un compromiso personal con las artes y, concretamente, con la 

inclusión del teatro en el ámbito educativo, con especial interés en la intervención con 

personas con diversidad funcional. Este trabajo se realiza con el fin de explorar el estado 

de la cuestión y consolidar argumentos que avalen la inserción del teatro como 

herramienta educativa. En una primera parte se aborda el marco conceptual con el fin 

de relacionar y movilizar conceptos. En la segunda parte del trabajo se desenvuelve una 

propuesta de intervención socioeducativa, ComunicARTE, contextualizada en el Centro 

Ocupacional AMIPA de Sorribas (Rois), en la que se utiliza el teatro y la potenciación de 

la creatividad como medio para una mejor comunicación entre las personas implicadas y 

la comunidad. Este trabajo viene a reclamar formación especializada en las diferentes 

artes a lo largo de la trayectoria inicial de las educadoras y de los educadores sociales. 

 

Palabras clave: Teatro, educación social, educación creativa, educación artística, 

diversidade funcional. 
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ABSTRACT 

The final project "ComunicARTE. The concept of theatre as a social transformation tool” 

arises from a personal commitment towards art and specifically with the inclusion of 

theatre in education, with special attention to people with functional diversity. This work is 

done in order to explore the state of this issue and strengthen arguments that guarantee 

the inclusion of theatre as an educational tool. The first part deals with the conceptual 

framework in order to connect and mobilize concepts. The second part of the work 

unravels a proposal for socio educational intervention, comunicARTE, contextualized in 

AMIPA, the occupational centre in Sorribas (Rois), in which theatre and the promotion of 

creativity is used as a means for better communication among the people involved in the 

community. This work requires special training in the different arts during the initial path 

of the family support specialists. 

Keywords: Theatre, family support, creative education, artistic education, functional 

diversity. 
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Introdución 

A arte como expresión vital do home estivo presente dende as súas orixes, o home 

precisa atoparse, explicarse e comprender a súa existencia. Todos os pobos, estean 

máis ou menos desenvolvidos, teñen os seus mitos de orixe. Para poder transmitir estes 

mitos e celebralos co grupo aparecen os rituais; estes rituais onde os homes cantaban e 

bailaban disfrazados son a orixe do teatro. 

En canto ao teatro occidental e o seu desenvolvemento, cada época estivo marcada 

pola realidade social e cultural do momento e podemos ver ao longo da historia do teatro 

como foron cambiando os elementos que o compoñen. Por isto o teatro e o seu estudo 

convértense nun ben cultural que nos leva a comprender mellor a evolución cultural do 

home e por isto debemos protexer o teatro e fomentar o seu desenvolvemento. Ao meu 

parecer, unha excelente explicación da evolución do teatro occidental é a realizada por 

Oliva e Torres (1992) na que se explica a relación cíclica de momentos da mesma 

significación en relación coa evolución da sociedade en xeral, un ciclo que vai dende o 

espiritual ou sagrado ao racional ou humano, iniciándose un novo ciclo a partir do ritual 

cada vez que a sociedade entraba nun período de cambio ou crise. 

É necesario que os responsables da cultura e da educación programen plans de 

inserción do teatro en todos os ámbitos para que este nos represente no momento 

actual do mesmo xeito que nos representou no pasado. 

Toda actividade teatral contribúe a que esta arte estea viva e forme parte da nosa 

cultura. O teatro, como todas as artes, engloba infinidade de actividades e permite 

desenvolver obxectivos de diferente índole. 

Teatro é o que realizan os grupos de teatro afeccionado, o que realizan os profesionais 

formados neste ámbito, nos obradoiros escolares, nas sesións de xogo dramático na 

aula, etc. Son actividades que tentan acadar obxectivos diferentes, pero todas elas 

contribúen a que o teatro siga a ser un vehículo de encontro e de expresión. 

Actuar non é máis que un ritual que permite establecer unha comunicación co mundo, 

unha comunicación e unha conexión que vai máis ala do cotiá. O teatro debería 

aparecer no proceso de formación coma un ben cultural que hai que coñecer, é preciso 

que nos centros formativos se organicen actividades relacionadas co teatro ofrecéndolle 

ás persoas participar da oferta cultural da sociedade na que viven, e debería aparecer 

tamén como ferramenta de aprendizaxe e recurso didáctico que permite desenvolver as 

capacidades de expresión, comunicación e aprendizaxe nun sentido global. 

As formas de manifestación do feito teatral teñen valor pedagóxico, pois o teatro sempre 

tivo unha función social educativa observable no noso proceso de evolución cultural, e 
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existe a posibilidade de empregalas como recurso didáctico no proceso de educación, 

dando lugar a diferentes metodoloxías educativas, segundo os obxectivos que se 

queiran acadar. 

A aplicación das posibilidades do teatro no campo da animación sociocultural (ASC), 

paréceme unha cuestión sumamente importante que fai que me sinta motivada na 

elaboración desta tarefa. O fin da animación, tal e como eu a entendo, é dar voz aos que 

están desprovistos dela, ofrecerlles un medio de tomar a palabra. As artes, e 

particularmente a arte dramática, poden, ao meu entender, xogar un papel nesta 

tentativa de tomar a palabra, en maior medida un teatro de animación no que o individuo 

se recoñeza e reencontre os seus problemas cotiás. 

 Os obxectivos deste traballo son:  

- Investigar a relación entre as artes escénicas, a educación e a discapacidade, 

centrándonos no teatro como ferramenta educativa de transformación social. 

- Elaborar un proxecto de intervención socioeducativa empregando o teatro como 

ferramenta fundamental para as Persoa Con Discapacidade Intelectual (PCDI) 

do centro ocupacional AMIPA. 

 A Metodoloxía empregada para levar a cabo este estudo e a consecuente 

proposta de intervención baseouse na procura e revisión bibliográfica. Este Traballo Fin 

de Grado (TFG) responde á modalidade deseño dun proxecto de intervención 

socioeducativo. Para a súa elaboración seguiuse un proceso de procura e análise de 

diferentes fontes, co obxectivo de afondar no tema que se aborda. Para isto, realizouse 

unha revisión bibliográfica e documental e a posterior selección dos materiais 

considerados máis relevantes para o tema. Empregáronse na busca catálogos e bases 

de datos das universidades galegas (Iacobus da Universidade de Santiago de 

Compostela (USC), Perseo da Universidade de Vigo (UVigo) e BUDC da Universidade 

da Coruña) e da Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia. Así mesmo, utilizouse a base 

de datos Dialnet. Revisáronse revistas especializadas como a Revista Española de 

Pedagoxía, Bordón, a Revista de Educación, a Revista de Educación Social, a Revista 

de Pedagoxía Social e a Revista Interuniversitaria de Teoría da Educación. Así mesmo, 

recorreuse ao Google Académico e a buscadores xenéricos. Ademais da información de 

corte teórico, deuse grande importancia a páxinas institucionais relacionadas coa 

temática, portais e sitios web especializados.  

Tanto na revisión bibliográfica coma na busca a través da rede se examinaron e 

analizaron experiencias prácticas que axudaron a organizar o apartado da intervención 

educativa que conforma a segunda parte do traballo. 

A miña experiencia profesional tivo moito que ver na elección do tema, tituleime no 2009 

en arte dramática e posteriormente fixen un mestrado en pedagoxía teatral, o que me 
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levou a continuar os meus estudos matriculándome en educación social. Dende un 

primeiro momento tiña claro que o teatro ía estar presente no traballo fin de grao, pero a 

decisión de decantarme pola modalidade de deseño dun proxecto de intervención 

socioeducativa revelóuseme no Practicum, o cal me fixo vivenciar a necesidade real que 

as persoas do centro tiñan de comunicarse coas xentes da contorna, necesidade que 

podería desaparecer empregando o teatro como ferramenta educativa. 

I. MARCO TEÓRICO 

“A creatividade e o cambio son características fundamentais da existencia humana” 

Carl Rogers (1902-1987). 

Nesta primeira parte do traballo faremos referencia e relacionaremos os conceptos máis 

relevantes que rodean o tema abordado. 

Dende unha perspectiva pedagóxica exploramos a forma na que podería estar presente 

o teatro no currículo do Grao en Educación Social na USC, así como afondar no 

concepto de creatividade como aspecto fundamental para o teatro e a educación social. 

I.1. Relacionando Conceptos 

Para proceder a unha relación de conceptos clara, decidiuse dividir os termos clave en 

tres bloques: arte dramática, educación e diversidade funcional 

I.1.1. A Arte dramática 

 O Teatro 

O Dicionario da Real Academia Española da lingua (RAE, 2014), entre outras 

acepcións, defíneo coma a “arte de compoñer obras dramáticas ou de representalas”. 

No dicionario do teatro de Pavis (1998) engádenselle numerosos apelidos ao termo dos 

cales nos centraremos no de “participativo”, non como xénero teatral senón como estilo 

interpretativo e de posta en escena que pon en funcionamento ao espectador, e no de 

“didáctico” entendendo este como todo teatro que pretende instruír ao seu público, 

invitándolle a reflexionar sobre un problema, a comprender unha situación ou a adoptar 

unha determinada actitude moral ou política.  

O apelido “popular” tamén está recollido por Pavis (1998), nembargantes concreta máis 

a súa definición Vieites (2006), entendendo teatro popular “como práctica ou produto 

que nace do pobo ou se dirixe ao pobo e que ten unha finalidade mobilizadora e 

liberadora” (p.79). Este teatro popular sería unha das fontes posibles da animación 

teatral, converténdose en instrumento de expresión e comunicación dunha clase ou 

colectivo específico. 
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A característica principal do teatro é que, ante todo, é un medio de expresión e 

comunicación, a través do cal as persoas poden descubrir, experimentar e explorar os 

seus límites e posibilidades, tanto no ámbito persoal coma no das relacións sociais; e 

dúas son as funcións que destacaría: divertir e educar. 

 A Animación teatral 

Resultado dunha práctica sociocultural innovadora que xorde cando una determinada 

función cultural – a ASC- se leva a cabo a través dunha expresión cultural concreta – o 

teatro- en aras dunha mesma meta: a democracia cultural. (Ventosa 1996, p. 26 ). 

Para Úcar (2006,p.120-122), entre outros aspectos, o concepto de animación teatral 

define, caracteriza e distingue un sector de prácticas socioculturais e educativas que se 

vehiculan a través do teatro e as técnicas teatrais; sendo ademais un punto de encontro 

interdisciplinar entre a cultura, a animación sociocultural e o teatro; onde o obxectivo 

procedimental básico consiste en posibilitar e estimular o aprendizaxe dramático de 

persoas, grupos e comunidades xerando procesos de creación cultural. 

 A Animación Sociocultural (ASC) 

Atendendo á raíz etimolóxica podemos entender a ASC dende unha dobre perspectiva: 

de fora a dentro (anima), onde se concibe a figura do animador como o que actúa sobre 

un grupo ou comunidade cunha función de intervención, e de dentro a fora (animus) esta 

perspectiva alónxase da visión intervencionista e externa e aproximase á de 

dinamización e relación, neste caso a animación provoca e facilita accións dende o 

grupo a partir dun nivel de relación horizontal entre os seus propios membros (Pérez 

Serrano e Pérez de Guzmán, 2006). Ambas vertentes buscan a promoción humana e 

social dirixida cara a creación de cultura, a mellora da calidade de vida e a favorecer os 

procesos de comunicación e socialización (López Noguero, 2000). 

O feito de xerar procesos comunicativos como primeiro paso dunha dinámica de 

concienciación e autoorganización, é clave para a ASC, e o teatro crea comunicación 

porque xa en si mesmo é comunicación, así como un potente facilitador do encontro, 

outra das características claves da ASC. As tres dimensións básicas da ASC (o cultural, 

o social e o educativo) abórdanse de forma integrada no teatro (Ventosa 1996). Polo 

que suscribimos a idea do teatro coma instrumento da ASC. 

I.1.2. A Educación 

 A Educación social 

Forma de educación cuxa meta é desenvolver elementos esenciais dun movemento 

cara unha mellor calidade do entorno. “É un proceso permanente no que o individuo e a 

colectividade toman conciencia da súa contorna e adquiren coñecementos, valores, 

competencias, experiencia e vontade que lles permitirá actuar individual ou 
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colectivamente para resolver problemas actuais ou futuros relativos á contorna” 

(Laferrière, 1999, p.62). 

Entendemos a educación social, tal e como apunta Úcar (2000, p.91) coma “unha vía 

apropiada para acceder a procesos persoais, grupais e comunitarios de 

empoderamento”; procesos que poden ser propiciados por calquera dos conceptos do 

bloque anterior xa que destacan entre os seus obxectivos o cambio e a transformación 

social. Polo tanto, temos que o fin principal da educación social e da animación 

sociocultural e teatral é o de transformar as condicións que impiden ou limitan a vida das 

persoas no seu medio social, coa intención de mellorar significativamente as súas 

condicións de vida (Caride e Vieites, 2006). 

Estamos a falar dunha educación que debe facerse en, con, por e para a sociedade e 

que ten, entre outras cousas, a tarefa de incrementar as potencialidades sociais da 

educación (Pose, 2007). 

 Educación creativa 

Acto de acompañar a alguén na súa busca de expresión, dándolle plena liberdade 

de ser e ofrecéndolle medios para que se exprese o mellor posible. É unha 

educación cuxa meta é desenvolver actitudes creativas que levarán ao individuo a 

vivir plena e autenticamente (Ryan 1986 citado por Laferrière, 1999, p.56). 

Sobre todo no campo da diversidade funcional, as persoas atopan moitos obstáculos 

nos seus procesos de aprendizaxe e nas súas actividades do día a día, obstáculos que 

provocan maiores tensións. A persoa atópase incómoda, e nos, como educadores e 

educadoras debemos recoñecer esa necesidade e ter a capacidade de construír xunto 

coa persoa, unha alternativa ou resposta. 

A educación creativa prepara para o traballo autónomo, para unha adaptación favorable 

ás novas situacións, para o desenvolvemento do espírito emprendedor e entre outras 

cousa, para o desempeño de roles diversos. 

 Educación artística 

(…) antes que nada, educación e, polo tanto, como educación, é, en cada persoa, 

un proceso de maduración e aprendizaxe que implica, dende as artes, o 

desenvolvemento da intelixencia, a vontade e a afectividade, orientado ao uso e 

construción de experiencia axiolóxica para decidir e realizar un proxecto persoal de 

vida, dando resposta, de acordo coas oportunidades, ás esixencias que se plantexan 

en cada situación: é un proceso, en definitiva, con carácter axiolóxico, integral, 

persoal e patrimonial, para a formación de un mesmo e recoñecerse co outro nun 

entorno individual, social e cultural diverso. (Touriñán 2010) 
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Nesta definición xustifícase a relación da educación co teatro e o efecto positivo que 

produce no desenvolvemento integral das persoas independentemente das súas 

capacidades. 

Entendemos, polo tanto, a educación artística como unha rama importante para que o 

individuo ou grupo poidan descubrir aspectos da súa personalidade tan importantes 

como a sensibilidade, a asertividade, a creatividade ou a súa propia liberdade, que 

inflúen directamente no seu benestar individual e social. 

A educación artística é un concepto estreitamente vinculado coa educación emocional e 

a educación en valores, de feito podemos preguntarnos con qué conecta unha 

experiencia concreta, a experiencia ten valor en si mesma, polo que podemos xerar un 

senfín de conectividades con todas as temáticas que nos preocupen. Ligar o que nos 

parece imposible ligar, ese é o desafío, ligar o existente co inexistente. 

I.1.3. Diversidade funcional 

 Discapacidade intelectual 

A discapacidade intelectual refírese a unha limitación importante no funcionamento da 

persoa, non á limitación da persoa. E a limitación no funcionamento é consecuencia da 

interacción das capacidades limitadas da persoa co medio no que vive. Polo tanto, as 

capacidades non son o único factor explicativo do funcionamento dunha persoa. O 

entorno é outro factor, e a interacción, máis ou menos axustada entre entorno e 

capacidades, o que explica ese funcionamento persoal (FEAPS).  

O entorno no que se desenvolve a PCDI pode ser máis ou menos favorecedor, pero o 

que si é certo é que en entornos inclusivos, as PCDI poden desenvolver moitas 

habilidades. O teatro ten moito en común cos obxectivos da educación social, e para as 

PCDI supón unha gran porta de saída para formar parte da sociedade. O teatro pode 

axudar ás persoas a desfacer os bloqueos, desinhibirse, superar traumas e represións 

coas que conviven favorecendo o aumento de confianza en si mesmas, no grupo e na 

comunidade. 

“A discapacidade intelectual, dende unha perspectiva antropolóxica, é máis ben 

un estigma cultural cambiante no tempo e no espazo, que un estado natural 

dunha persoa. Este estigma convértese en discapacidade real mediante 

procesos de transmisión e adquisición de cultura. O teatro entendido coma unha 

arte social transcultural proporciona ferramentas para combater ese estigma no 

plano da persoa afectada e o seu entorno micro e macro social”. (Pfeilstetter, 

2010) 

Na figura 1 podemos apreciar graficamente a relación que existe entre os conceptos 

expostos neste primeiro apartado do traballo, así como tamén a relación entre a cultura 
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e a educación, entre estes dous termos comparto o que apunta Trilla (1993, p. 274 ) 

cando sinala que: 

Educación e cultura non son o mesmo, pero si son dúas facetas do mesmo. 

Dúas facetas tan imprescindibles a unha da outra que nada serían a unha sen a 

outra. A educación sen a cultura é un medio baleiro de contido e unha acción sen 

cometido. A cultura sen a educación non só non dura nin dous minutos, senón 

que nin constituírse como tal podería. 

 

Figura 1. A educación social e o teatro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboración propia. 

I.2. Formación no Teatro (Social) en Educación Social 

En primeiro lugar, quixera aclarar o porqué de sinalar o termo “Social”, que vai 
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trascendentais de transformación nos participantes (teatro con persoas con diversidade 

funcional, teatro con mozos de barrios desfavorecidos, teatro en condicións 

especiais,…); en definitiva, un teatro para traballar con grupos en situación de exclusión.  

Polo tanto, deduzo unha equiparación do termo “social” co de “déficit” co que non estou 

de acordo e por suposto non o comparto. 

Neste caso decantaríame por empregar o concepto de Teatro do Oprimido acuñado por 

Boal (2009) o cal ten por obxectivo empregar o teatro e a dramatización como un 

instrumento eficaz para a comprensión e a busca de alternativas a problemas sociais, 

interpersoais e individuais. 

Os obxectivos que se propón o teatro do oprimido son enxalzar e estimular o desexo de 

transformar a realidade; e para isto apoiase en dous principios fundamentais: 

1. Axudar ao espectador a transformarse nun protagonista da acción teatral. 

2. Facer que poida trasladar á vida real as acción que ensaiou na práctica teatral. 

“Non basta con consumir cultura, é preciso producila. Non basta con gozar da arte, é 

necesario ser artista; non basta con producir ideas, é necesario transformalas en actos 

sociais concretos e continuados” (Boal, 2009, p.18). 

Co teatro do oprimido preténdese facer regresar aos espectadores o poder de pensar e 

de actuar propio a eles mesmos, sen limitar esta acción aos artistas dramáticos. 

Para que o teatro, como ferramenta de transformación social, teña certo interese para os 

estudantes de Educación Social sería preciso que o teatro estivese presente ao longo 

da súa formación, incluíndose nos plans de estudo do Grao, feito que sen dúbida 

“redundaría nunha maior e mellor cualificación dos titulados” (Vieites, 2012, p.3). 

Destaco isto, posto que si os estudantes teñen coñecemento sobre a existencia e o 

emprego desta ferramenta sería máis habitual que moitos deses estudantes se 

decantasen por especializarse no tema. 

En base a isto, sería necesario analizar onde se podería incluír esta materia dentro do 

plan de estudos. Ben sei que a nivel organizativo non é doado e que ao ser unha 

titulación relativamente nova aínda se están a valorar diferentes aspectos, pero a min 

non me gustaría marchar da facultade sen deixar caer a proposta. En practicamente 

todas as asignaturas que temos podería incluírse como ferramenta ou técnica de 

traballo, como metodoloxía docente ou incluso mediante unha asignatura específica de 

carácter optativo, onde se darían a coñecer os profesionais do ámbito teatral que tiveron 

unha gran repercusión na intervención social, como é o caso de Augusto Boal, e onde 

se descubriría como empregar a técnica teatral nos diferentes ámbitos de intervención 

socioeducativa. 

Penso que sería unha idea factible e que traería consigo máis beneficios no marco xeral 

do Grao dos que ata o de agora se acadan, pero ben sei que é unha utopía, posto que 
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esta proposta non se elabora dun día para outro, require moito traballo, moito esforzo e 

moito compromiso por parte do corpo docente, e sobre todo compartir a idea, algo co 

que non todo o mundo está de acordo. Teriamos que comezar, tal e como apunta 

Vieites (2012, p.8) cunha normativización do ensino teatral, é dicir, definir que é o que 

hai que ensinar, a quen, en que momento, para que e como; e esta normativización 

debera ir acompañada  dunha normalización, é dicir, dun proceso de incorporación de 

disciplinas e asignaturas nos niveis considerados.  

Na Universidade Complutense de Madrid existen evidencias do que apuntábamos nos 

parágrafos anteriores, e no terceiro curso de Educación Social ofertan a asignatura 

optativa “Técnicas artísticas para educadores sociais”, así mesmo, por poñer outro 

exemplo, na Universidade de Málaga ofértase a materia optativa “Animación á lectura e 

á dramatización”. Na nosa universidade esta oferta non existe, polo que os educadores 

que queiran empregar esta ferramenta dun xeito activo, non terán máis remedio que 

formarse pola súa conta e estudar por si mesmos o xeito máis idóneo de traballar 

mediante esta vía. 

Neste sentido comparto a idea de Bayón (2003, p.82) cando defende: 

Unha Pedagoxía da Expresión Dramática nas nosas Facultades de Educación, 

como unha asignatura que potencie a arte e a sensibilidade do docente e que serva 

de vehículo para dar liberdade, confianza e responsabilidade ao futuro profesorado. 

Unha auténtica formación, un escenario onde todos sexamos, á vez, actores e 

autores, espectadores e críticos da nosa propia obra. 

Nesta liña, Mantovani e Placer (1992, p.66) xa sinalaban que “formarse para ser actores 

e autores (educadores) é capacitarse para axudar a todos a entrar en escena”. 

I.3. Creatividade: aspecto fundamental para o teatro e a educación social 

Na Lei Orgánica 8/2013, do 9 de Decembro, para a mellora da calidade educativa, no 

epígrafe b do artigo 17, aparece entre outras destrezas a de “desenvolver a creatividade 

no aprendizaxe”(p. 97870). 

Na anterior Lei Orgánica 2/2006, do 3 de Maio de Educación, o termo «creatividade» 

aparece reflectido no epígrafe f do artigo 2, correspondente aos fins da lei. 

Na Lei Orgánica 10/2002, do 23 de decembro, de Calidade da Educación, o termo 

recollese no epígrafe “i” do artigo primeiro dirixido aos principios de calidade da 

educación e que define como: “A capacidade dos alumnos para confiar nas súas propias 

actitudes e coñecementos, desenvolvendo os valores e principios básicos de 

creatividade, iniciativa persoal e espírito emprendedor” (p. 45192). 

A anterior Lei Orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de Ordenación Xeral do Sistema 

Educativo, sinala no apartado 3(d) do artigo segundo “o desenvolvemento das 
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capacidades creativas e de espírito crítico” coma un dos principios da actividade creativa 

(p. 28930). 

Pero a importancia deste concepto xa aparecía na Lei xeral de Educación de 1970, na 

que se expoñía no artigo 18 que, “Os métodos didácticos deberían fomentar a 

orixinalidade e a creatividade dos escolares” (p.12529). 

Na actualidade atopámonos nunha sociedade que cambia a pasos axigantados, esta 

sociedade demanda unha educación que capacite ás persoas para afrontalos, 

deberíase educar para a novidade, para ser capaces de adaptarse, deberíase 

desenvolver no individuo aspectos tan importantes como a creatividade, aspecto que 

limita o ensino tradicional. 

Cando unha actividade escolar ou unha actividade nun centro ocupacional para persoas 

con discapacidade intelectual, se presenta como un xogo, a cousa cambia; e máis aínda 

se a presentamos coma un xogo dramático. Entón, Por qué non aproveitar as vantaxes 

pedagóxicas da dramatización? Podemos favorecer a aprendizaxe creativa empregando 

unha metodoloxía que inclúa ferramentas teatrais. 

Todas as persoas nalgunha medida ou nalgún aspecto, somos ou podemos ser 

creativos, pero a persoa non só nace creativa, tamén pode desenvolver a súa 

creatividade adestrando con técnicas creativas. 

É de vital importancia dar paso a unha educación liberada, permanente, disposta ao 

cambio e, sobre todo creativa, que contribúa á adquisición de información, á solución e 

plantexamentos de problemas e ao fortalecemento de habilidades educativas. A 

educación creativa, ou para a creatividade, é unha esixencia social para facer factible a 

formación de persoas capaces de superar as problemáticas emerxentes. A partir da 

educación creativa, podemos emprender experiencias que desenvolvan o potencial 

creador. 

Pero formar alumnos creativos supón formar docentes creativos, con coñecementos 

teóricos e prácticos da disciplina que van a impartir e tamén con coñecementos 

didácticos, expresivos e comunicativos. A expresión dramática axuda a formar persoas 

creativas, deste xeito a tarefa docente será máis atractiva, motivadora, suxerente e dará 

mellores resultados no proceso de aprendizaxe. 

A formación no campo das artes escénicas proporciona unha serie de habilidades que 

potencian o pensamento creativo. Un educador creativo precisa de recursos expresivos 

para poder selo. Se un cantante coñece diferentes técnicas interpretativas (clásico, voice 

craft, linklater, …) terá maiores posibilidades de expresar as súas emocións e 

sentimentos a través dos diferentes rexistros. Un educador formado en recursos 

dramáticos, terá máis posibilidades de mesturar esas técnicas e ser máis creativo e 

comunicativo no seu traballo. 
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En definitiva, unha educación creativa dotaría aos educadores de iniciativa e recursos 

para afrontar os diferentes problemas aos que se expoñen no mundo laboral. 

II. Proposta de intervención socioeducativa 

“A arte é un medio para conseguir a integración social e normalización das persoas 

con distintas capacidades, favorecendo o desenvolvemento de habilidades 

psicomotrices, sociais e o pensamento creativo”.2 

Blanca Marsillach 

Levar a cabo un proceso de creación dunha montaxe teatral implica o desenvolvemento 

dun método de análise da realidade, que á súa vez leva consigo o estudo e a reflexión a 

realidade das persoas, a realidade do espazo, a realidade dos conflitos,… Este proceso 

de creación aplicado á reflexión sobre o noso papel na comunidade, pode supoñer ao 

mesmo tempo un auténtico proceso de coñecemento, valoración, prevención e mellora 

dos problemas sociais. 

A través de dinámicas teatrais podemos levar a cabo unha montaxe teatral de creación 

colectiva que teña como obxectivo explicar, ou dar a coñecer algunha problemática 

sobre a inclusión que afecte á comunidade, así como o plantexamento de accións 

concretas dirixidas a reducir o impacto da problemática en cuestión. 

II.1. Contextualización 

Neste apartado centrarémonos no contexto social de Rois e o contexto profesional do 

centro ocupacional. 

II.1.1. Contexto social  

O Concello de Rois3, atópase no suroeste da provincia da Coruña, entre ás áreas 

xeográficas definidas pola Mahía e o baixo Ulla, baixando as terras a esta última 

comarca enclavada no val que forma a canle do ría Sar e os seus afluentes.  

O Concello de Rois conta cunha extensión de 92,8 km2 polo que estamos a falar dun 

Concello de tamaño medio cunha extensión moi preto da media aritmética da superficie 

dos 315 concellos galegos. Conta cunha posición xeográfica situada entre os 42º 41´ e 

42º 51´ de lonxitude e os 4º 56' e os 5º 7' de latitude, linda ao norte co Concello de 

Brión, ó sur cos de Dodro e Rianxo, ó leste cos de Padrón e Teo e ó oeste, co de 

Lousame. Excepto polo sudoeste, onde se xunta coa Mahía, todo o Concello de Rois 

está delimitado por montes, como o de San Xusto ou da Luaña, Baleirón, Formarís, 

                                                           
2 Recuperado de: http://www.europapress.es/impulsamos/buen-gobierno/noticia-blanca-marsillach-
presenta-enamorate-lope-nueva-funcion-teatro-interactivo-jovenes-discapacidad-20140317184450.html  
3 Información recuperada de: www.concelloderois.org  

http://www.europapress.es/impulsamos/buen-gobierno/noticia-blanca-marsillach-presenta-enamorate-lope-nueva-funcion-teatro-interactivo-jovenes-discapacidad-20140317184450.html
http://www.europapress.es/impulsamos/buen-gobierno/noticia-blanca-marsillach-presenta-enamorate-lope-nueva-funcion-teatro-interactivo-jovenes-discapacidad-20140317184450.html
http://www.concelloderois.org/
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Treito ou da Muralla, que a poucos metros da liña divisoria entre Lousame, Rianxo, 

Dodro e Rois, chegan aos 670 metros de altitude (Anexo 1)4.  

No concello de Rois atopámonos con 12 parroquias Aguasantas, Buxán, Costa, 

Ermedelo, Herbogo, Leroño, Oín, Ribasar, Rois, Seira, Urdilde e Sorribas. Nesta última 

é onde se atopa AMIPA, a asociación de pais e nais de persoas con discapacidade 

intelectual da comarca do Sar fundada no ano 1997 por familias pertencentes aos 

concellos de Dodro, Rois e Padrón. 

 Poboación: 

O concello de Rois conta cun total de 4.818 habitantes dos cales 2.297 son homes e 

2.521 son mulleres, falamos entón dunha densidade de poboación do 51,9 . 

Se observamos a pirámide de poboación de dito concello é evidente que conta con unha 

poboación avellentada. A media de idade está nos 47,1 anos, o que denota un 

predominio da poboación adulta, fronte á diminución de poboación moza debido ó 

descenso da natalidade, o que provoca un estreitamento na base. O cumio é mais 

ancho que a base debido ó aumento da esperanza de vida, pois o índice de mortalidade 

sitúase no 13,9%, dito aumento sitúa o índice de envellecemento nun 183,2 e o de 

sobreavellentamento nun 16,5. 

O estreitamento da base anteriormente citado resulta evidente ó consultar determinados 

indicadores demográficos. A taxa bruta de natalidade sitúase nun 7,8 %, tendo en conta 

que se retrasou a idade de ter o primeiro fillo, estando a media nos 32,9 anos, e que o 

número medio de fillos por muller é de 1,1 non sorprende este predominio de poboación 

maior. Se a idade de ser nai se retrasou, a de matrimonio ou relación estable tamén, 

situándose actualmente no 32,2 anos nos homes e nos 31,4 para as mulleres. 

Así atendendo ó movemento natural da poboación apreciase con claridade a 

consecuencia desta poboación envellecida, o saldo vexetativo negativo (-30 %), 

derivado da relación entre os datos de nacementos e mortes. Situándose os primeiros 

en 31 nacementos, dos cales 16 eran homes e 15 mulleres, e os segundos en 61 

defuncións, 27 homes e 34 mulleres. 

 Nivel económico: 

A renda bruta por habitante no concello de Rois, no período do 2009 (segundo datos do 

IGE) ascende a 12.487,51 euros, lixeiramente inferior á media da Comunidade 

Autónoma de Galicia para ese mesmo ano, que foi de 14.965,44. 

Rois é un concello rural, polo que cabería esperar que o sector máis destacado fose a 

agricultura, sen embargo sorprende que o sector servizos é o que conta con máis 

                                                           
4 Anexo 1: Mapa de Rois 
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afiliacións en altas laborais: 935 (en decembro de 2013, fonte da seguridade social), no 

sector da agricultura para ese mesmo período había un total de 194 afiliacións. 

Predominan as empresas de 1 a 2 asalariados, polo que deducimos que son empresas 

familiares. 

 Diversidade funcional 

Os datos ofrecidos polo IGE sobre as PCDI na comunidade autónoma de Galicia suman 

o 0,37 % da poboación, mestres que na comarca do Sar a suma ascende ao 0,79 %; 

esta comparativa é destacable sobre todo tendo en conta que non existe ningún servizo 

específico nin recurso próximo que non sexa o centro ocupacional AMIPA. 

 

Táboa 1: Persoas con discapacidade segundo tipo e grao por sexo 

Municipio  Tipo de 

discapacidade 
Do 33% ao 64% Do 65% ao 74% 75% ou máis 

  Total Homes Mulleres Total Homes Mulleres Total Homes Mulleres 

Dodro Física 149 68 81 103 37 66 54 27 27 

Psíquica 48 18 30 52 18 34 32 19 13 

Sensorial 25 14 11 16 8 8 15 8 7 

Padrón Física 388 187 201 203 70 133 149 59 90 

Psíquica 116 56 60 133 53 80 89 31 58 

Sensorial 51 25 26 25 7 18 36 9 27 

Rois Física 154 81 73 103 34 69 77 31 46 

Psíquica 36 13 23 67 17 50 47 21 26 

Sensorial 27 12 15 27 14 13 23 11 12 

Fonte: IGE, 2013. 

II.1.2. Contexto Profesional 

O ámbito territorial de actuación da Asociación AMIPA é a Comarca do Sar, formada 

polos municipios de Dodro, Rois e Padrón. AMIPA xestiona o Centro Ocupacional de 

Sorribas que é o único recurso especializado de atención a persoas con discapacidade 

intelectual na Comarca. A Comarca ten un censo de 16.459 habitantes (datos 2013, 

Instituto Galego de Estatística). 

O Centro Ocupacional (anexo 3)5 conta con 24 prazas autorizadas, 20 delas públicas, 

para PCDI (Persoas con Discapacidade Intelectual) con necesidades de apoio límite e 

                                                           
5 Ficha informativa da asociación recuperada de: 
www.fademga.org/index.php?option=com_directory&Itemid=63&lang=es 

http://www.fademga.org/index.php?option=com_directory&Itemid=63&lang=es
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intermitente, en idades comprendidas entre os 18 e 59 anos. A relación do persoal do 

centro cupacional de Sorribas podemos vela no anexo 4. 

O Centro Ocupacional é un recurso para a atención das PCDI na procura do seu maior 

desenvolvemento persoal e autonomía social, a través de procesos de formación 

individualizados, da práctica ocupacional, da participación na vida da comunidade e da 

creación de redes naturais de apoio para a súa inclusión social e laboral. 

Un dos puntos fortes de AMIPA, ao meu parecer e que opta pola individualización dos 

apoios ás persoas con discapacidade intelectual, na procura da súa máxima autonomía 

e benestar. Para isto, na actualidade todas as persoas con discapacidade contan co seu 

Plan Individual de Atención (PIA). 

No desenvolvemento dos programas e servizos do Centro Ocupacional, así como no 

PIA de cada persoa con discapacidade, percíbese que a idade das PCDI agrava as 

situacións de dependencia, o que vén determinando maiores necesidades de atención e 

apoio, ademais da necesidade de recursos diferentes. 

A realidade socioeconómica do país nos últimos anos e complexa, e os recortes que se 

veñen producindo sucesivamente no eido do social son importantes. No caso de AMIPA 

estase a vivir unha incerteza na estabilidade das fontes de financiamento que fai moi 

complexa a programación a medio prazo. En relación ao financiamento privado, son 

cada vez menos as axudas ás que AMIPA pode optar, debido a que se priorizan 

proxectos con un grande número de persoas beneficiarias, tanto directas como 

indirectas.  

 Programas e servizos que se desenvolven 

Formación ocupacional das persoas con discapacidade intelectual que fai referencia a: 

montaxe de accesorios e complementos do aluminio (coa empresa STAC), agricultura 

ecolóxica (na horta do centro de Sorribas), obradoiro de artesanía e a unidade de apoio 

xeneralizado, na que se seguen ritmos e procesos formativos adaptados ás persoas con 

discapacidade intelectual con menor autonomía persoal, ocupacional e social. 

Formación para a vida das persoas con discapacidade intelectual da Comarca do Sar. 

Nesta área inclúense programas individualizados; formación integral e continua de cada 

persoa nas distintas áreas da vida, co fin de acadar a maior autonomía posible cos 

apoios específicos e persoais necesarios. 

De maneira complementaria ao que ven sendo o centro ocupacional, AMIPA tamén 

desenvolve un servizo de comedor, servizo de transporte, orientación e apoio ás 

familias, deportes e actividade física con adestramento de 2 horas semanais e a 

participación en 2 sábados deportivos ao mes, lecer e tempo libre a través de saídas en 

pequenos grupos os venres pola tarde e os sábados, e sensibilización na comunidade 

como son “A golpe de pedal” (ruta cicloturística aberta a todas as persoas da Comarca 
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do Sar), o Proxecto de “Rosalía nos cinco sentidos” (coñecer a figura de Rosalía de 

Castro a través dos sentidos) ou “miradas que falan” (Exposición6 fotográfica realizada 

por Esteban de la Iglesia no centro Pai Menni7 de Betanzos). O horario detallado do 

centro podémolo ver no Anexo 5. 

II.2. A Fundamentación 

As prácticas levadas a cabo na Asociación AMIPA durante os dous practicums do Grao 

en Educación Social propiciaron a elaboración deste proxecto, que emerxe froito da 

observación, das necesidades detectadas e dun compromiso persoal coas artes 

escénicas. 

O teatro fai posible que as persoas con discapacidade desenvolvan condutas que 

aumenten a súa autoestima, ofrece os medios para expresarse dun xeito socialmente 

aceptable, proporciona oportunidades de asumir responsabilidades cun mesmo e cos 

demais, fai posible desenvolver unha conduta dirixida a outros, aumenta a interacción 

social e a comunicación verbal e non verbal, permite a cooperación e fai posible a 

aprendizaxe de habilidades sociais. 

Posúe efectos psico-emocionais, pode espertar calquera emoción e tamén pode 

axudarnos a identificar e recoñecer os nosos sentimentos e facilitar a súa expresión. 

Tamén produce efectos cognitivos-intelectuais, como o desenvolvemento da capacidade 

de atención sostida, facilita a aprendizaxe, produce a exercitación dos procesos de 

razoamento, favorece o desenvolvemento da memoria e estimula a imaxinación e a 

capacidade creadora. 

Ademais ten efectos sociais, xa que o teatro é un axente socializador, facilita o diálogo, 

favorecendo as relacións sociais e o sentimento de pertenza a un grupo. 

O teatro tamén é un potente estímulo para o desenvolvemento de habilidades motoras, 

permitindo á PCDI explorar o seu propio corpo a través do movemento libre e guiado. 

II.3. Denominación do proxecto 

ComunicARTE 

II.4. Diagnose de necesidades 

O diagnóstico de necesidades do colectivo co que queremos intervir é fundamental para 

que o traballo que pretendemos levar a cabo sirva para acadar os obxectivos. 

                                                           
6 No seguinte enlace pódese visualizar o making off da sesión fotográfica: 
http://ladiapo.wix.com/ladiapo#!miradas-que-hablan/c1a0c 
7 O Centro Pai Menni de Betanzos é unha institución sen ánimo de lucro que defende o dereito das 
persoas con discapacidade, recordando á sociedade a súa existencia e reclamando unha xusta atención 
ás súas necesidades. Traballa para conseguir a financiación necesaria para lograr este fin, integrándose 
nos servizos socio-sanitarios xenerais, colaborando con outras institucións con fins similares e 
participando en ámbitos profesionais e asociativos nos que deba ouvirse a súa voz. 

http://ladiapo.wix.com/ladiapo#!miradas-que-hablan/c1a0c
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Levaremos a cabo este apartado dividíndoo en tres fases tal e como recomenda o 

modelo ANISE (Pérez Campanero, 2000): 

Fase de recoñecemento: trátase dunha primeira toma de contacto coa realidade que nos 

permite coñecer os problemas existentes e aqueles que se intentarán cambiar. 

Dentro do proceso están implicados os receptores da intervención, os profesionais que 

interveñen e a institución, polo tanto todos os usuarios da Asociación estarán implicados 

no proceso, aínda que non todos sexan receptores directos do programa. 

Esta proposta de intervención está destinada para o Centro Ocupacional AMIPA de xeito 

voluntario e pola miña propia iniciativa, aínda que apoiada pola coordinadora do centro, 

xa que manifestou como necesidade real a solventar, as dificultades expresivas das 

persoas do centro ademais dunha necesidade de achegarse dende outras vías á 

comunidade. 

Fase de diagnose: a través da observación, da escoita e de diferentes conversas cos 

compañeiros de AMIPA, identificamos a “situación actual” onde se palpa a necesidade 

do traballo con técnicas teatrais para acadar obxectivos vinculados coa memoria, 

comunicación, desenvolvemento persoal e expresión. A partir de aquí buscaremos “o 

que debería ser” e “onde deberíamos estar” para encadrar a situación desexable. 

Tendo en conta o contexto e os recursos podemos dicir que si é posible realizar a 

intervención socioeducativa que pretendemos levar a cabo, sabendo, ademais, que os 

participantes están totalmente receptivos co tema. 

O proxecto que se pretende levar a cabo non é unha solución a un problema, senón 

unha proposta de mellora para acadar obxectivos globais dun xeito máis dinámico e, 

podemos dicir que, máis efectivos, tendo en conta as investigacións que se teñen levado 

a cabo nas últimas décadas. 

Fase de toma de decisións: unha vez definida a problemática observamos que a 

formación neste ámbito debe ser unha cuestión prioritaria para os participantes.  

Unha vez delimitada a problemática, podemos comezar a definir os obxectivos que 

perseguiremos coa nosa planificación. 

II.5. Os Obxectivos 

II.5.1. O Obxectivo xeral 

o Elaborar un espectáculo teatral de creación colectiva coas PCDI do 

centro ocupacional AMIPA. 

II.5.2. Os Obxectivos específicos 

o Desenvolver aptitudes de confianza, comunicación e cooperación propios 

dun grupo nun proceso de socialización continuo. 
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o Recoñecer as posibilidades, persoais e colectivas, de expresión e de 

movemento. 

o Desenvolver a capacidade inventiva e creadora ao servizo da 

dramatización. 

o Ofrecer a posibilidade real de comunicarse a través da actividade 

dramática cun texto dramático propio. 

II.6. Os Contidos 

o Desinhibición persoal ante o grupo 

o Esquema corporal. Percepción do movemento e inmobilidade. 

o Relaxación. 

o Movemento e expresividade da cabeza, rostro, tronco, columna vertebral, 

pernas, pes, mans e brazos. 

o Contacto con obxectos. O obxecto e a expresión. 

o Discriminación auditiva. Capacidade de escoita. 

o A memoria sensorial: estímulos. 

o Espontaneidade e Improvisación. 

o Técnicas de vocalización. 

o Iniciación ao xogo dramático con materiais específicos. 

II.7. Metodoloxía 

A metodoloxía empregada variará en función do obxectivo a traballar empregando 

técnicas de escoita, improvisación musical, corporal e vocal, expresión corporal e 

dramatización. Tratarase dunha metodoloxía aberta e flexible que permita a liberdade de 

acción e a expresión da persoa, cunha condición indispensable “a motivación”, que é a 

clave de toda actividade teatral debéndonos adaptar a todas as necesidades e 

limitacións dos diferentes participantes. 

Presentaremos as actividades de forma clara e pausada, para que sempre saiban qué, 

cómo e cando van facer as actividades e actuaremos lentamente, principalmente para 

non producir tensións, angustia, frustración ou fatiga. 

O procedemento de actuación será gradual, polo tanto os exercicios e actividades iranse 

presentando e realizando en progresión de dificultade. 

Os exercicios serán variados, curtos e atractivos para evitar a monotonía e espertar o 

interese polo traballo. 
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Estrutura base das sesións: 

10’ Presentación 

20’ Relaxación e respiración 

15’ Activación 

15’ Discriminación auditiva/Ritmo 

15’ Expresión (corporal/vocal) 

35’ Creación 

10’ Recompilación e despedida 

II. 8. Actividades e iniciativas 

propostas 

Para a elaboración deste proxecto de 

creación colectiva, propoñemos 36 

sesións de traballo, as cales terán 

unha estrutura base na que variarán 

as actividades en cada un dos 

apartados.  

A continuación, expoñeremos unha 

serie de exercicios para cada unha 

das divisións propostas. Estas 

actividades poderanse ir intercalando 

segundo vaimos observando o fluír do grupo. 

 Relaxación e respiración: é un momento privilexiado da persoa consigo 

mesma. O corpo e a mente prepáranse para ser libres e poder expresar. Nesta 

primeira parte da sesión pretendese conectar coa nosa respiración, xa que unha 

respiración controlada e pausada é a base para unha comunicación fluída e 

controlada a proba de nervios e outros factores externos. 

Teremos como obxectivos a toma de conciencia da propia respiración 

identificando as fases do ciclo respiratorio e as zonas anatómicas que 

interveñen, acomodar a nosa respiración e aprender a relaxarse. 

Traballaremos con cinco exercicios de cada, os cales repetiremos unha vez 

rematada a secuencia.  

Relaxación. 

1. Visualización auditiva. A visualización é unha técnica con resultados 

sorprendentes e un dos obxectivos para o que se emprega é a relaxación 

vivencial. Sentados comodamente escoitamos a lista de sons variados que 

se nos presentan para posteriormente facer unha posta en común das nosas 

sensacións e percepcións. (chuvia e tormenta, portazo, teléfono, moto, 

coche, aplauso, etc.).  

2. Relaxación progresiva individual no que tratamos de inspirar antes do 

movemento, reter o aire coa tensión e expirar ao relaxar, seguindo a 

secuencia: brazos, pernas, glúteos, abdome, ombros e cara. 

Acompañámonos neste caso da banda sonora de Amelie. 

3. Deitados boca arriba, coas pernas estiradas e os brazos estendidos ao longo 

do corpo comezamos unha viaxe especial: 
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“Estamos descansando sobre herba fresca, boca arriba. É verán, e a humidade 

da herba é moi agradable. Respiramos profundamente. Notamos como o noso 

pé esquerdo se afunde na herba, porque pesa moito, e con el toda a perna. Ao 

pé dereito ocórrelle o mesmo, a perna dereita tamén se afunde. A man esquerda 

tamén se afunde e con ela o resto do brazo. Despois a parte dereita. A cabeza 

tamén se afunde e seguidamente o tronco. Pesas e respiras profundamente. 

Observamos un ceo totalmente estrelado, a noite está tranquila e a nosa 

respiración fainos descansar. Vemos un punto de cor moi pequeniño no medio 

de tanto punto branco. A medida que respiramos ese punto vaise facendo máis e 

máis grande converténdose nunha esfera que se coloca enriba da nosa cabeza. 

Na esfera ábrese unha porta e entramos. Coa axuda da nosa respiración a 

esfera sube máis e máis alto permitíndonos ver o que deixamos aos nosos pés. 

Despois da viaxe notamos que descendemos, axudámonos da respiración. A 

porta ábrese. Estamos outra vez na herba e vemos como a esfera se vai 

aloxando e se vai facendo cada vez máis e máis pequena que finalmente 

desaparece. Agora comezamos a dar movemento a cada un dos nosos 

membros progresivamente.” 

4. Introdución á meditación. 

sentámonos coas costas rectas na cadeira e abrimos as pernas nun ángulo de 

60-70 graos. As mans están relaxadas e a mirada levámola a un punto fixo a uns 

dous metros, pero sen rixidez. Imaxinamos que a cabeza quere tocar o teito pero 

os isquións están unidos coa terra e ben pegados á cadeira. Sentimos como a 

forza da gravidade atravesa a columna vertebral. Trataremos de permanecer 

tranquilos, sen buscar ningunha sensación especial. Tratamos de levar a 

atención ao noso interior e chequeamos con delicadeza, se notamos tensións 

tentaremos relaxar. É normal que nun primeiro momento notemos máis tensión, 

pero se continuamos concentrados na tarefa pouco a pouco notaremos cambios. 

Ao rematar haberá preparada unha táboa con diversos corazóns debuxados que 

expresan diferentes emocións ou estados de ánimo. Cada participante deberá 

escoller o que máis representa a súa vivencia nese momento. 

5. A paisaxe ideal. Trátase dunha visualización asociada na que somos 

protagonistas que sentimos e vemos. 

(Música de fondo suave, BSO Amelie) sentados nunha cadeira con postura 

cómoda ou ben deitados no chan boca arriba cos ollos pechados e tratando de 

conectar coa nosa respiración, comézase a visualizar unha paisaxe na que nos 

gustaría estar nese momento. Debemos ter en conta que é importante aceptar o 

que o corpo necesita e non o que nos queremos. Pode ser  unha praia, montaña, 
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lugar urbano, parque, etc. Fixámonos na primeira idea e deixamos que apareza. 

De seguido destacamos o plano visual, Qué hai? Quen hai? Que cores 

aparecen? Observamos tamén os sons que aparecen e observámolos un por un. 

Fixámonos na temperatura e no arrecendo xeral e particular que poida haber. 

Podemos tocar algún elemento? Que sensación hai baixo os nosos pes? E na 

pel? Centrámonos na sensación de benestar que vai adquirindo o noso corpo e 

repousamos neste punto un par de minutos para posterirmente reflexionar e 

expresarnos en grupo. 

Respiración 

1. Respiración consciente. Tumbados boca arriba nunha esterilla, coas pernas 

flexionadas e as costas totalmente apoiadas no chan, chequeamos cunha 

man no peito e outra no abdome a nosa respiración, intentando dirixila cara a 

faixa abdominal. 

2. Arrecender o xusto: preparamos uns pétalos de flor. Cada persoa colle un e 

achegao a uns 15 cm do seu nariz; trataremos de achegarnos moi pouco a 

pouco o pétalo ao nariz e detemos o movemento xusto cando empecemos a 

percibir o arrecendo. Seguimos achegando o pétalo ata pegar co nariz e 

nese momento faremos unha inspiración profunda coa que notaremos que 

perdemos olfato. Isto indícanos que o volume e a intensidade coa que 

arrecendemos unha flor é sutil e así debera ser a nosa respiración. 

3. Respirar papel celofán: preparamos un anaco de papel celofán por persoa. 

Trátase de practicar inspiración e expiración por ambas vías respiratorias con 

todas as combinacións posibles. Este exercicio permite distinguir as fases e 

como actúa cada vía respiratoria ao respirar. 

4. Bonecos inflables: imaxinamos que cada un de nos é un boneco que se infla 

e desinfla coa propia respiración. Mentres expiramos o boneco arrúgase 

pouco a pouco e abatese cara o chan, ao inspirar o boneco recobra o seu 

tamaño e postura erguida. Despois de realizalo unhas cantas veces 

podemos engadirlle xestos ao rostro, cando se infla alégrase e sorrí e cando 

se desinfla ponse triste. 

5. Sentados nunha cadeira, coas pernas separadas suxeitamos con ambas 

mans un dos xeonllos. Dende esta posición balanceámonos lentamente cara 

adiante e cara atrás como se estivésemos sentados nunha mecedora. Ao 

botar o peso cara atrás prodúcese unha distensión e cada vez que conflúan 

o recollemento interior e a distensión, xurdirá de xeito espontáneo a 

respiración. 
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 Activación: despois de relaxarnos e de entrar en contacto co noso interior, 

intercalaremos unha serie de exercicios de activación para desentumecernos. 

1. “O espello” este exercicio axuda a afianzar a lateralidade, a ser cooperativos 

cos compañeiros, a buscar posibilidades de expresión co corpo e a buscar 

posibilidades de creación. Por parellas, unha persoa enfronte da outra, unha 

das persoas fará de espello e outra terá que mirarse nel; mentres se mira 

deberá moverse diante do espello e a persoa que fai de espello deberá imitar 

as súas posturas e movementos. 

2. “A cabeza”. Tomar conciencia de cada parte do corpo é moi importante, non 

só para unha boa adquisición do seu esquema corporal senón tamén para un 

maior control corporal a través da segmentación das diferentes partes do 

corpo. Movemos exclusivamente a parte do corpo que digamos, o resto 

deberá permanecer inmóbil. 

a. Colo: arriba e abaixo, a un lado e a outro e xiro completo 

b. Ombreiros: arriba e abaixo (os dous xuntos e por separado), adiante 

e atrás. 

c. Mans: as nosas mans falan, din cousas. Facendo unha roda damos a 

man ao compañeiro e percibimos como están (frías, quentes, 

relaxadas, tensas). Falamos coas mans e dicimos: adeus, ven, non, 

bravo (onde sae instintivamente o aplauso). 

d. Cara: alegre, triste, enfadada, sorpresa. 

3. “Globos”. Estase a producir unha choiva de globos. Trátase de saltar con 

forza para pinchalos no aire. O pincho imaxinario sitúase en distintos lugares 

do corpo: cabeza, nariz, costas, nos pes, etc. 

4. “Túnel de lavado”. Por parellas e cunha música alegre de fondo sacámonos o 

po, enxaboámonos, aclaramos con auga e secamos. É un exercicio para 

desentumecernos dun xeito divertido.  

5. “Masaxe percutido”. Por parellas. Unha persoa inclínase cara adiante, coas 

mans dirixidas aos pés, xeonllos flexionados e cabeza totalmente relaxada, 

mentres o outro membro da parella golpea coas mans arqueadas as costas 

do compañeiro mentres este emite son “ahhh”. Axudamos a incorporarse 

amodiño e repetimos o exercicio cambiando os roles. 

6. “Desprazándonos”. Acompañados dunha música suave desprazámonos pola 

sala ao tempo que marca a música, a cada palmada variamos a forma de 

camiñar. Variante: “A ritmo de tambor”. Camiñamos pola sala escoitando 

sons de percusión e intentando manter o ritmo, debemos estar atentos a 
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cada cambio pos o son pode determinar que camiñemos a cámara lenta ou 

mesmo que saiamos á carreira. 

 Discriminación auditiva/ritmo: 

Para percibir sons debemos de centrar e dirixir previamente as nosas capacidades 

cara un tipo de estimulación prescindindo de outras. Esta disposición á “escoita” é 

esencial para recibir con claridade os estímulos sonoros sen as perturbacións 

doutros estímulos. 

Discriminar é distinguir as propiedades dos sons, atendendo ás características de 

cualidade e intensidade. A través destes exercicios a persoa distingue e identifica un 

son concreto de entre un conxunto de sons, sendo o son illado o que se converte no 

centro de interese. 

1. “Un son”. Todas as persoas estarán sentadas no chan e invitarémolos a 

pechar os ollos e escoitar os sons ambientais. Nun primeiro momento (2 min) 

se lles pide que oian e conten o número de sons diferentes que escoitaron, 

despois escoitamos novamente pero pedimos que se centren no son que 

máis lles chama a atención. Unha vez feito isto desprazaranse pola sala 

imitando o son que escolleron e deberán agruparse arredor dun son 

parecido, sen deixar de emitir o propio. 

2. “Series de sons”. O condutor/a do proxecto emitirá unha serie de sons que as 

persoas participantes repetiran seguidamente na mesma orde. 

Empezaremos con series de dous ou tres sons, para ir ampliando 

progresivamente (nunca superior a seis). Os sons poden ser de diferentes 

tipos: percusión corporal, vocálicos, instrumentos musicais, etc. Unha 

variación deste exercicio sería a emisión incompleta dunha serie de sons nas 

que as persoas intentarán adiviñar cal é o que falta. 

3. Reproducir series sonoras con intensidades diferentes. Deixar previamente 

claro a diferenza entre forte e débil para posteriormente pedir que 

reproduzan a serie. 

4. “Xogos con tarxetas”. Colocámonos en círculo sentados no chan, e no centro 

poñeremos unhas tarxetas cunhas fotografías de animais ou obxectos da 

casa. Iremos escoitando os sons que teremos preparados nunha gravación 

de un en un, e iremos desbotando as tarxetas ata quedar sen ningunha. 

5. “Igualar o ton”. Sentados en círculo iremos actuando por parellas, mentres 

actúa unha parella o resto seguirá a representación e aplaudirá forte se a 

actuación resultou ben e débil se non o fixeron de forma correcta. En cada 

parella o papel da persoa nº1 consistirá en chamar á persoa nº2 polo seu 

nome, cunha intensidade forte ou débil segundo se indique previamente ou 
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segundo iniciativa. A persoa nº2 debe contestar “aquí estou” coa mesma 

intensidade de voz. 

Coñecer os distintos ritmos vitais e improvisar con eles buscando diferentes 

dinámicas, permítenos equilibrar o noso estado físico, psíquico e emocional, 

ademais de lograr un corpo activo, atento, vibrante e disposto ao xogo teatral. 

1. “Bailamos ao ritmo dos latidos do noso corazón”. Faremos esta 

improvisación nun espazo silencioso. Deitámonos no chan e pechamos os 

ollos. Colocamos as mans na zona do corazón. Escoitamos os latexos do 

noso corazón. Sentimos as sensacións que os latexos do corazón ocasionan 

no resto do corpo. Unha vez sintamos unha conexión profunda co ritmo do 

noso corazón, poñémonos de pé, mantendo a atención no ritmo dos latidos. 

Empezamos a mover o noso corpo seguindo o ritmo do noso corazón. 

Visualizamos os movementos do noso corazón e permitimos que os nosos 

movementos reflictan este ritmo palpitante. 

2. “Ritmo continuo”. Para abrir a zona pectoral movemos con ritmo continuo e 

de forma fluída os brazos facendo formas agradables, abertas e que non 

teñan nin un principio nin un final. O ritmo pode ter distintos tipos de 

dinámicas (lenta ou rápida). Facemos que o movemento chegue ata as 

mans, abríndonos no espazo infinito e xogando coa enerxía que se expande. 

3. “Ritmo percutido”. Con ritmo percutido damos pasos, corremos e saltamos a 

tempo creando un exercicio de dinámica percutida. Levamos o ritmo cos pés, 

creando distintos xogos instintivos e tribais, levantando e baixando pernas, 

pero sempre coa forza da pelve conectada cos pés e co chan. 

4. “Ritmo desenfreado”. Sacudimos o corpo de forma inesperada movendo pés, 

pelve, brazos e cabeza sen forma nin límites. Deixámonos levar pola música 

e a espontaneidade. Podemos caer ao chan, brincar, … todo está permitido, 

incluso podemos deixar que saia a voz. Trátase de facer exercicios salvaxes 

en todas direccións, practicando todos os movementos. 

5. “Ritmo lixeiro”. Con ritmo lírico practicamos o ritmo 123 123 123, adiante, 

atrás e en todas direccións, creando frases de movementos variadas. 

Podemos crear bailes de parella tipo vals, a ritmo de tango… Trátase de 

acadar a través de xogos formais e informais a intercomunicación entre o 

corpo, o ritmo e o espazo. 

 Expresión (Corporal/vocal): 

A continuación presentamos unha serie de sete exercicios de cada que repetiremos 

e alternaremos ao longo das sesións. 
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A expresión corporal engloba os signos visuais que a maioría das persoas adoitan 

empregar de maneira inconsciente, estes poden contradicir ou reforzar a mensaxe 

verbal. A linguaxe xestual é parte indispensable da mensaxe, de feito en moitas 

ocasións substitúe a linguaxe oral. En canto a isto Darío Fo (1998) dinos que “se se 

presta atención, e se coñece a linguaxe, dámonos conta de que moita xente di 

cousas coa boca, mentres que xesticulando con mans e brazos, di outras 

completamente diferentes”.  

1. “Gardamos a voz no peto”. Con esta frase e un xesto de coller a voz e 

escondela comezo a falar coas mans. Todos gardan a súa voz e, en silencio, 

imitan os meus xestos. Pouco a pouco van creando os seus propios xestos. 

Falamos coas mans, cos ollos, co corpo. 

2. “Moito espazo/pouco espazo”. As persoas bailan polo espazo coa música, no 

momento no que a música se deteña deben quedarse quietos ocupando co 

seu corpo moito espazo na sala. Farémolo varias veces para ir motivando ás 

persoas ó emprego de diferentes posturas. Do mesmo xeito faremos a 

dinámica coa consigna de ocupar pouco espazo. 

3. “Camiñar como se foses…”. As persoas camiñan polo espazo “como se 

fosen…”, no momento en que escoiten a palabra “cero” camiñarán coma eles 

mesmos ata que volvan escoitar unha consigna diferente. 

4. “Camiñando polo espazo”. Con música de fondo as persoas moveranse polo 

espazo, de tal xeito que non se tropecen nin se choquen entre eles. Débense 

ter en conta dous aspectos: non camiñar en círculos e non perseguir a 

ninguén. Sendo conscientes das persoas coas que comparten espazo. 

5. “As estatuas”. Traballaremos con música alegre que leve o corpo a acción. 

Cando a música soe as persoas danzarán libremente polo espazo, pero 

cando pare deberán colocarse estaticamente simulando unha estatua. 

6. “Ampliar o movemento”. Facemos grupos de 5 persoas, e colócanse en fila. 

O primeiro fai uns movementos concretos, o que lle segue debe fixarse moi 

ben no que fixo o seu compañeiro e repetir o movemento pero ampliado, 

esaxerado. Iranse ampliando as accións, ata chegar o último que distorsiona 

completamente o movemento da primeira persoa. Esta é unha dinámica que 

ven moi ven para deshinibirse e tamén pode ser interesante para escoller 

determinados xestos para algún personaxe concreto. 

7. “Corporeizar un poema”. Traballamos un poema que estea cargado de 

figuras sensitivas. Trátase de que unha persoa vaia lendo profundamente o 

poema con lentitude e pausas para permitir a resonancia nos demais. A cada 

imaxe sensorial pedirase a súa correspondente expresión corporal. 
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Traballaremos a expresión vocal tendo en conta que a voz é unha das armas máis 

importantes do actor e un instrumento empregado a diario na vida cotiá. A voz fai que o 

público fixe a atención, une ao actor co espectador. Debemos ter claro que a voz debe 

encher o espazo, debe envolver o escenario, o patio de butacas. O ton da voz expresa a 

temperatura da alma. O texto, a palabra, hai enchela de aire, de saliva e de alma, deste 

xeito proxecta o actor a súa voz aos espectadores. 

1. “O meu nome”. Con música de fondo as persoas deberán moverse polo 

espazo, de tal xeito que non se tropecen nin se choquen entre eles. Débense 

ter en conta dous aspectos: non camiñar en círculos e non perseguir a 

ninguén. Cando se atopa un enfronte do outro, paran e din o seu nome; 

seguen camiñando polo espazo e vanse relacionando entre eles. Cando 

consideremos engadiremos a consigna “agora cando vos crucedes decides o 

voso nome cantando”, “o voso nome enfadados”… deste xeito as persoas 

tomaran confianza en si mesmas ao dicir o seu nome de formas diferentes. 

Estamos acostumados a ouvir o noso nome na boca dos demais, dito por 

nos mesmos da confianza e firmeza, aprendemos a valorarnos a nos 

mesmos e a aceptarnos como somos. 

2. Un exercicio fácil e antigo, pero efectivo para traballar a vocalización e a 

articulación, consiste en colocar un lapis na boca (paralelo aos beizos) de 

xeito que o manteñamos mordido sobre as comisuras, e falar en voz alta, 

pero, esforzándose por facer entendible o que se di. Coa realización diaria 

deste exercicio, en pouco tempo pódense ver bos resultados. É posible que 

os primeiros días se sinta algunha tensión muscular na mandíbula. 

3. “Exercicios cos beizos”. Abrir e pechar a boca, pronunciar “U”, “I” 

esaxeradamente, fruncir os beizos e movelos dun lado a outro, botar bicos, 

masticar con esaxeración, vibración dos beizos imitando a unha moto “brrr”. 

4. “Exercicios para a lingua”. Tocar o nariz coa punta da lingua, tocar o mentón 

coa punta do nariz, bordear o contorno dos beizos coa lingua despacio e nos 

dous sentidos aplicando un pouco de presión. 

5. “Rir”. Ja-ja-ja-ja, expirando pola boca ate quedar sen alento. As mans estarán 

colocadas no centro do abdome sentindo o movemento que se produce. 

6. “Traballamos o volume”. Unha  persoa ten unha pelota na man que lanzará a 

outro compañeiro dicindo previamente o nome deste, modulando o volume 

da voz segundo estea máis preto ou máis lonxe. 

7. Escolleremos un texto curto e doado e dirémolo con diferentes tipos de 

voces: grave, chillona, triste, chorando, rindo, enfadada, aterrada, etc. 
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 Creación: tratarase de fomentar a creatividade en cada unha das persoas 

participantes concentrándoa en proxectos comúns e colectivos para que estes 

cobren unha nova e ampliada significación. 

Un dos efectos máis positivos que o grupo pode experimentar a través da 

creación colectiva, é a da análise do comportamento humano particularizado nas 

persoas da súa contorna; a súa visión crítica do mundo, visión que eles poden 

chegar a ofrecernos nunha liña de liberdade e seguridade que de seguro fará 

que o espectador se estremeza, pero precisamente por iso debemos fomentar 

este tipo de creación se realmente desexamos que as persoas con 

discapacidade intelectual crean, medren e vivan dentro dun marco de liberdade. 

O grupo debe ser capaz de afondar nas situacións, de cuestionarse e plantexar 

interrogantes, pero sobre todo de sentir a necesidade de comunicar o 

reflexionado. 

Para levar a cabo este traballo de creación botaremos man dalgúns xogos e 

técnicas de improvisación: 

 Dirixidas. O guía narrará unha historia que se irá dramatizando 

simultaneamente. 

 Cun soporte de música descritiva, as persoas, en posición cómoda e 

relaxada, escoitan a música, pensan e imaxinan o que lles vai suxerindo. 

Acabada a música, cada un dirá aos seus compañeiros o que imaxinou. Acto 

seguido, as persoas intentarán moverse co fin de expresar o que lles suxeriu. 

 Cunha palabra proporcionada polo monitor (nube, verde, circo), cada persoa 

do grupo preparará unha improvisación co que lles suxira esa palabra. 

 Plantexamos una historia e les improvisan o final. 

 Dáselles unha situación concreta (parada do autobús, consulta dun médico, 

piscina.....), e van aparecendo personaxes que improvisarán a súa historia 

con relación aos demais. 

 A partir dunha fotografía traballaremos a historia que dela xorde. 

Esta parte da sesión está descrita para cada un dos días (Anexo 4), pero isto non 

significa que non sexa flexible e que non se poida modificar. É preciso ter delimitado o 

tempo que destinaremos á parte creativa, pero somos conscientes das dificultades que 

poden xurdir tendo en conta a poboación á que vai destinada. 

II.8. Recursos  

Materiais: Para levar a cabo as actividades necesitaremos unha sala de tamaño medio, 

ventilada e illada fisicamente, e dicir, con porta, de xeito que non se interrompa a 

actividade, por esta razón non debe ser un lugar de paso, senón unha aula pechada. 



ComunicARTE. O teatro como ferramenta de transformación social 

 
-27- 

Tamén precisaremos un ordenador con altavoces para poder reproducir diferentes 

temas musicais, así como diferentes instrumentos de percusión: caixas chinesas, 

pandeireta, castañolas, pau de choiva, pandeiro, tambor e triángulo. Folios e ceras de 

cores son outros dos materiais que precisaríamos, ao igual que unha mesa e cadeiras. 

Na fase final do proxecto de creación colectiva aparecerán máis necesidades materiais, 

pero isto concretarémolo na sesión número 31. 

Humanos: Considérase que sería necesario un monitor para dirixir a sesión formado en 

educación e en artes escénicas. Tendo en conta que son 24 as persoas ás que vai 

destinado o proxecto, sería óptimo contar con algunha educadora do centro para prestar 

os apoios que cada persoa precise dunha forma máis individualizada. 

II.9. Temporalización 

Este programa desenvolverase en sesións de dúas horas, un día á semana; durante 36 

semanas, de Setembro do 2016 a Maio do 2017, cunha mostra final polas parroquias 

durante o mes de Xuño. 

Tendo en conta as actividades deseñadas polo centro e o seu horario, considero que os 

días nos que menos influiría o programa na planificación xeral do centro serían os 

martes e os venres de 15,30 a 17,30. 

II.10. Avaliación 

Entendendo este apartado como unha observación constante no transcurso do 

programa, pretenderase realizar unha avaliación cualitativa da mesma, baseada en 

fichas de observación que teñan en conta aspectos como: satisfacción pola labor 

realizada, grado de integración grupal de cada participante, nivel de expresión 

desenvolvido ao longo do programa, o respecto cara a creación dos outros 

compañeiros, a expresión libre, a dicción, o emprego do xesto nas súas expresións, etc. 

Polo tanto a avaliación estará baseada en fichas de observación, fichas de 

autoavaliación, entrevistas persoais, asembleas, gravacións e diario do monitor/guía. 

Cada un dos participantes será avaliado ao principio e ao final do programa por dous 

axentes diferentes, un interno (persoa que leva a cabo o programa) e outro externo 

(persoal profesional do centro alleo ao programa). Esta avaliación xirará en torno ao 

vocabulario, tanto emocional coma físico ou verbal. 

Conclusións  

Empregando o teatro e o xogo teatral como ferramentas de diálogo, de achegamento 

cultural, de desenvolvemento de habilidades, etc, poden resultar moi beneficiosas e 

enriquecedoras para a nosa profesión. Abordando este tema existen numerosos 

estudos que o demostran, pero non hai demasiada información que relacione o teatro 
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coa diversidade funcional polo que supuxo para min un reto enriquecedor á hora de 

delimitar futuros obxectivos no tocante á miña profesión. 

O teatro permitiría levar a cabo dunha forma dinámica a capacidade creativa, a nivel 

persoal e grupal, de maneira integral e ordenada, e nos descubriría ao mesmo tempo, 

artistas capaces de dar resposta e de transformar o mundo de hoxe en día dende a 

liberdade e a responsabilidade, da man da creatividade e o maxín.  

Plantexado dende a perspectiva da intervención socio-educativa e integradora, o teatro 

supón un método de participación cidadá tan lúdico como efectivo, onde o espectador 

pasa a ser o verdadeiro protagonista do cambio ao aportar as súas propias ideas para a 

mellora da vida e para lograr unha verdadeira inclusión social. 

Un punto do traballo do que destacaría a súa importancia, e non quixera que caese en 

saco roto, é o referido as ensinanzas teatrais no currículo da Educación Social, penso 

que este aspecto debería terse en conta en futuras modificacións do plan de estudos, xa 

que tal e como sinala Vieites (Caride, Trillo e Vieites, 2005), non é o mesmo facer teatro 

que ensinar teatro ou ensinar a facer teatro, da mesma maneira que un profesional do 

teatro non ten porque ser un profesional do ensino e viceversa. O profesional do ensino 

teatral suma aos seus coñecementos teatrais o coñecemento educativo necesario para 

saber programar e desenvolver a súa acción docente pois cada disciplina concreta esixe 

un coñecemento didáctico.  

Os/as educadores/as sociais precisamos recursos que faciliten situacións de 

aprendizaxe indirecto, ferramentas de comunicación que nos permitan a relación 

educador-persoa, persoa-entorno. Xogos e factores de crecemento individual e grupal 

que nos aporten vivenzas integradoras, relacionais, desinhibidoras, construtivas, críticas 

pero sobre todo sociais; e é o teatro co seu amplo xogo de realidades e posibilidades, 

quen nos proporciona estratexias, dinámicas, escusas, proxectos e obxectivos 

vinculados ao terreo educativo ou da animación social. Testemuña avalada por Font i 

Font (1999). 

Que se materialice esta aportación na Universidade de Santiago de Compostela non 

depende de min, pero o que si podería partir de min é seguir unha liña natural de 

continuación deste traballo elaborando unha tese de doutoramento na que se aplicaría o 

programa proposto e pola que obteriamos datos concretos sobre a influencia do teatro 

en PCDI. Esta investigación estaría dirixida, fundamentalmente, aínda que non de forma 

exclusiva, a toda a comunidade educativa e aos centros que traballan coas PCDI, dado 

que son os principais axentes da mesma.  
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Anexo 2. Demografía de Rois 

 

 

 

Fonte:Instituto Galego de Estatística (IGE) 2011. 
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Anexo 3. Ficha informativa da asociación. 

 

Nome Asociación de nais e pais de persoas con discapacidade 

intelectual da Comarca do Sar 

Creación 14 de maio de 1997 

Presidente José Rodríguez Romero 

Coordinadora Virginia Alonso Paz 

Enderezo 

electrónico 

asociacionamipa@gmail.com 

Web www.asociacionamipa.es 

Asociados 61 

Profesionais 8 

Usuarios atendidos 21 

Centros Instalacións cedidas polos concellos da comarca 

Enderezo Santo Tomé de Sorribas s/n. 15980. Rois Padrón. A Coruña.  

Teléfono/Fax 981 81 72 02 

Actividades Manipulados de papelería e porexpán; Montaxe de accesorios 

de aluminio; Taller laboral e programa de formación continua e 

integral; Atención a familias; Informática; Deportes; Axuste 

persoal e social. 

Fonte: FADEMGA (www.fademga.org/index.php?option=com_directory&Itemid=63&lang=es) 

 

http://www.fademga.org/index.php?option=com_directory&Itemid=63&lang=es
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Anexo 4. Relación de persoal do centro ocupacional de Sorribas 

 

Traballadoras/es Posto de traballo 

1 Dirección-xerencia 

1 Psicopedagoga/o 

3 Monitoras/es-Educadoras/es 

1 Terapeuta ocupacional 

1 Educador/a social 

1 Cociña-limpeza 

Persoal cedido polos concellos 

1 Educadora familiar (Rois) 

2 Monitores deportivos (Rois e Padrón) 

1 Profesional da aula Cemit (Padrón) 

Outros 

6 Persoas que forman parte da xunta directiva da 

Asociación AMIPA 

23 Socios/as 

40 Socios/as colaboradores 

Grupo  Voluntarias/os 

Fonte: Elaboración propia 
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Anexo 5. Horarios  

 

HORARIO XERAL: O horario habitual de permanencia no Centro Ocupacional é de 

10:15 horas a 17:30 horas, de luns a venres, podéndose ampliar puntualmente por 

motivos relacionados coas actividades dos programas. Sorribas esta pechado por 

vacacións estivais ao longo do mes de agosto. Os períodos de vacacións coinciden cos 

do calendario escolar, Nadal e Semana Santa. 

HORARIO OCUPACIONAL: Os talleres ocupacionais funcionaron en horario de mañá, 

de 10:30h a 14:00h do mediodía, e na sesión de tarde de 15:30 horas a 17:30 horas. 

Tendo unha hora e media de comedor (14:00h-15:30h). 

HORARIO DOS PROGRAMAS: Os programas se desenvolveron en paralelo á 

actividade laboral. Cunha franxa horaria de 10:30h a 14:00h e de 15:30h a 17:30h. 

HORARIO DE SERVIZOS COMPLEMENTARIOS: Os servizos complementarios do 

Centro Ocupacional desenvolvéronse de luns a sábado, en sesións de mañá e tarde. 
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Anexo 6. Detalle das sesións 

 

Sesión 1 

Primeira toma de contacto e aprendizaxe da linguaxe teatral. 

“Improvisación”. As primeiras improvisacións que se fan deben ser sinxelas, de feitos 

moi concretos e que non impliquen sentimentos fortes. 

 Dúas amigas que se atopan. 

 “A tenda”. Nesta tenda poderemos comprar e vender de todo, unha persoa é o 

vendedor e outra é o comprador. 

 “A perruquería”. Ben sabida é a fama dos/as perruqueiros/as como 

conversadores incansables coa clientela.  

Sesión 2  

“Tres obxectos para unha historia”. Presentaremos tres obxectos e previamente 

xogaremos con cada un deles a ¿Isto é un…?, xogo onde as persoas cambiarán a 

natureza do obxecto para transformalo, a través do maxín, noutro distinto (un pau pode 

ser un sable, un lapis xigante, unha agulla…), unha vez feito isto trenzaremos unha 

historia que os relacione, para posteriormente pasar a unha terceira fase onde 

tratariamos de representala, repartindo os personaxes que xurdiron na trama e deixando 

un tempo para a organización espacial. Esta dinámica combina proporcionalmente 

creatividade, imaxinación, improvisación, dominio corporal e expresión. 

Sesión 3 

“A historia da foto”. En revistas, libros ou periódicos, cada subgrupo de catro persoas 

escolle unha fotografía. Inventan unha historia a partir da foto imaxinando o que pasou 

antes e o que pasou despois. Finalmente cada subgrupo intentará representar ou 

explicar a súa historia para o resto dos compañeiros. 

Sesión 4 

Despois das tres primeiras sesións de toma de contacto podemos proceder á 

explicación dos motivos que impulsan á realización dun traballo deste tipo, así como o 

desenvolvemento do mesmo dunha forma sintetizada e breve. 

A continuación comezamos a discutir os problemas plantexados polas persoas de 

Amipa referidos ás limitacións que perciben na súa contorna, que lles gustaría dicir, que 

lles gustaría que cambiase. En base a todas a ideas ou réplicas que poidan saír 

escolleremos entre todos as que máis nos preocupen ou ás que presenten unha maior 

necesidade de comunicar. Estas ideas serán pensadas e maduradas durante toda a 

semana. 
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Sesión 5 

Retomaremos o traballo da semana anterior e comentaremos a conclusión á que 

chegamos despois de ter unha semana para pensar nos problemas plantexados. A 

partir deste diálogo veremos cal foi a idea ou ideas que máis calaron nas persoas, 

escolleremos unha e comezaremos a darlle forma. 

Buscaremos frases que nos axuden a expresar a temática escollida, fotos que poidan 

recoller o que queremos dicir. Unha tormenta de ideas e aportacións na que todos 

colaboraremos e da que todos seremos partícipes. 

Sesión 6, 7, 8 e 9 

A partir das frases e fotografías aportadas traballaremos por grupos facendo 

improvisacións. As persoas que están a observar  deberán expoñer ao rematar que foi o 

que máis lles gustou ou impactou da improvisación realizada, e tomaremos nota de todo 

o que se diga para telo en conta na futura elaboración do texto. 

Sesión 10 

Traballaremos en base ás improvisacións dos catro días anteriores, suliñando os 

núcleos centrais do noso traballo final. Delimitaremos os personaxes e faremos o 

reparto dos mesmos. 

Sesión 11 

Deixaremos claras cales son as características de cada un dos personaxes para que 

cada persoa se vaia introducindo nel. Para isto intentaremos dar resposta ás 15 

primeiras preguntas básicas sobre o personaxe: 

1. Cál é o seu nome completo? 

2. Ten algún apodo? 

3. Cómo é fisicamente? 

4. Ónde e cándo naceu? 

5. Quen son (ou foron) os seus pais? 

6. Ten irmáns? Cómo son? 

7. Ónde vive actualmente? 

8. A qué se dedica? Cómo se gaña a vida? 

9. A qué clase social pertence? 

10. Ten alerxias, debilidades físicas, membros atrofiados ou enfermidades? 

11. Qué transmite á xente cando fala? Cómo sona a súa voz? 

12. Ten algunha frase ou coletiña característica ao falar? 

13. Qué leva nos petos normalmente? 

14. Ten tics, manías, hábitos extranos ou outras características que o definan? 

15. Ten algún obxecto, ferramenta ou instrumento que leve consigo a todas partes? 
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Sesión 12 

Tendo clara a información básica de cada un dos personaxes comezaremos a facer 

improvisacións coa finalidade de que os personaxes se coñezan e de que cada actor 

vaia asimilando o papel que lle tocaría interpretar. 

Sesión 13 

Nesta sesión afondaremos máis no personaxe, esta vez en canto á súas relacións: 

1. Por quén foi educado e criado? 

2. Qué vínculos fortes creou durante a súa infancia? Aínda se manteñen? 

3. Qué relación tivo e ten cos seus pais e familia? Quén son os seus seres máis 

queridos? 

4. Odia ou despreza a alguén? A quén e por qué? 

5. Qué clase de persoas lle caen mellor? E cales aborrece? 

Sesión 14 

Despois de ter avanzado un pouco máis en cada un dos personaxes, é posible que 

descubramos que existen tensións entre eles, polo que deseñaremos os puntos de 

partida para as improvisacións (protagonista, antagonista e obxectivo), e xogaremos en 

base as premisas deseñadas. 

Sesión 15 

Nesta sesión seguiremos avanzando no proceso de creación dos personaxes intentando 

dar resposta ás seguintes preguntas: 

1. Cál foi o seu maior logro na vida? 

2. Qué é do que más se arrepinte? 

3. En qué momento da súa vida sentiu máis medo? 

4. Qué cambiaría da súa vida se puidera? 

5. Cál é o seu mellor recordo? E o peor? 

Sesión 16 

Traballaremos coa mesma dinámica que levamos ata o de agora en canto á construción 

dos personaxes, polo que toca improvisar tendo dado resposta ás ultimas preguntas 

plantexadas. 

Sesión 17 

As seguintes dez preguntas as que trataremos de dar resposta para continuar coa 

construción do personaxe xiran en torno á moral e á conduta deste: 

1. Cál é a súa maior teima? 

2. É relixioso ou practica algunha fe? 

3. Cáles son os seus ideais políticos? 

4. É emocionalmente aberto ou lle custa expresar os seus sentimentos? 

5. Discrimina ou ten prexuízos? 
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6. Cómo se comporta en público? 

7. E con xente de confianza? 

8. Impórtalle o que os demais pensen del? 

9. É unha persoa culta? 

10. Qué valores aprecia en si mesmo e nos demais? 

Sesión 18 

Nesta sesión traballaremos os novos coñecementos que adquirimos sobre os 

personaxes a través do xogo dramático é a improvisación libre e guiada. 

Sesión 19 

Chegou a quenda de dar resposta á última batería de preguntas para a creación dos 

nosos personaxes. Estas preguntas xiran en torno ás súas preferencias, obxectivos e 

cualidades:  

1. Qué lle gusta facer no seu tempo de lecer? 

2. Cal é a súa cor favorita? 

3. E a súa comida favorita? 

4. Qué é o que mellor sabe facer? 

5. E o que peor se lle da? 

6. Qué tres palabras o definen mellor? 

7. Qué obxectivos ten a curto prazo? 

8. E a longo prazo? 

9. Que lle impide acadar os seus obxectivos? 

Sesión 20 

Unha vez resoltas todas as dúbidas en canto aos personaxes comezamos un xogo de 

improvisacións incluíndo todo o que sabemos, e sentindo ao personaxe na nosa pel. 

Sesión 21 

Hoxe toca traballo de mesa. Cos datos que temos de cada unha das improvisacións que 

fixemos, podemos deseñar unha liña de acción e ir fixando os diferentes parlamentos. 

Comezaremos a escribir o texto aínda que estará aberto a novas modificacións ata ben 

avanzado o proceso. 

Sesión 22, 23 e 24 

Traballo de ensaio do que chamaremos primeiro acto  

Sesión 25, 26 e 27 

Traballo de ensaio do segundo acto 

Sesión 28, 29 e 30 

Traballo de ensaio do terceiro acto 
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Sesión 31 

Xa temos unha visión global do que sería a obra, polo que é o momento de incluír 

aqueles aspectos que desexemos que estean presentes. Faremos unha lista do material 

de atrezzo, vestiario, iluminación e son que precisaremos e intentaremos ter todo 

localizado para a seguinte sesión. 

Sesión 32, 33, 34 e 35 

Ensaios xerais. Esta parte é moi importante para conseguir un ritmo xeral adecuado, 

ensaiar a obra completa sen interrupcións e dar as indicacións ou correccións ao 

finalizar o ensaio. Deste xeito acostúmanse a mecanizar os cambios escénicos e damos 

a oportunidade de que durante o traballo xurdan imprevistos dos que van ter que saír, 

desenvolvendo así as capacidades de estímulo-resposta, concentración e escoita e 

traballo en equipo. 

Sesión 36 

Estrea!!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


