
 
 
 
 



  P R E S E N T A C I Ó 
 
“IDENTITATS” , és un taller teatral participatiu de 2 hores aproximadament, que combina el 
teatre amb la participació activa dels assistents.  

 
És un taller pensat per a treballar com gestionar l’acceptació de la diversitat en un grup. 
L’activitat s’inicia amb unes dinàmiques que plantegen el tema de les nostres característiques 
personals, que tenim en comú amb els altres i que ens fa diferents. Ens plantegem com el grup 
influencia en la nostra forma de ser. A partir d’una història metafòrica amb animals ens apropem 
al tema de la integració d’una persona diferent en un grup. Es presenta una situació en la que 
un animal nou arriba a un bosc on ja existeixen altres grups d’animals.  
Quins prejudicis es creen entre els altres animals del bosc? Quins seran els rumors i les pors 
que correran pel bosc?. 
Es fan diferents escenes, role-play, i els participants interactuen amb els personatges per veure 
com gestionar la integració del nouvingut. En què està disposat a cedir el grup?, qui s’adapta a 
qui?, quins són els rumors i les pors que ens envolten? Què exigeixo?, qui ha de canviar i què?, 
quin rol juguen els rumors en la relació amb el altres? 
 
Objectius: 

- Treballar el tema dels prejudicis del grup envers una persona que ve de fora i que és 
diferent. 

- Experimentar sobre com integrar la diversitat en el grup. 

- Reflexionar sobre quines parts de nosaltres estem disposats a canviar per adaptar-nos 
al grup, i quines parts formen part de la nostra identitat que no podem o volem 
canviar. 

- Detectar els estereotips i les creences limitants que dificulten la integració en un grup. 

- Estimular l’empatia i el respecte cap a la diversitat, per facilitar la percepció de la 
diversitat com a un element positiu. 

 
  I N F O R M A C I Ó   A D I C I O N A L 
 
Característiques de l’espai: ampli i preferiblement sense mobiliari 
Preparació:    30 minuts abans del començament 
Núm. participants:   mínim 12, màxim 30 
 
Activitat recomenada per a grups d’infants a partir dels 8 anys, grups de joves i adults.  
 
Més informació: info@lanaveva.org 
 Tel. 663662623 
 www.lanaveva.org 
 
Amb la col·laboració de:  

  


