Fitxa d’activitat

Actuem dins el tren. Temps per badar, llegir, escoltar música
Edat

Durada

+6

Materials

2h

Ordinador amb connexió a internet i canó de
projecció.
Aula o espai per fer les representacions.

Descripció de l’activitat
En aquesta activitat, es tracta de reflexionar i veure els viatges en transport públic des d’un altre punt de vista, mirarlos d’una manera més creativa, deixant que cadascú faci servir la imaginació per transformar una acció quotidiana en
una experiència creativa. L’activitat comença amb tot el grup classe fent un llistat de totes les accions que es poden fer
quan es viatja en transport públic, aquí hi entrarien accions com moure’ns, parlar, llegir, mirar, escriure… però també
accions com pensar, somniar, recordar… També es fa un llistat de les accions que es poden fer quan es viatja en
transport particular, es comparen les dues llistes mirant què tenen en comú i què les diferencia (fent esment en la
convivència i la idea de moure’s en companyia). Llavors es pot veure un fragment de la pel·lícula “El silencio antes de
Bach” de Pere Portabella (el podeu trobar al Youtube- aquí l’enllaç-). En aquest fragment es veu una orquestra de
corda tocant una peça de Bach entre parada i parada de metro. A partir d’aquí es planteja una reflexió i potser una
nova llista de coses, completament fora del normal, que es poden fer dins un transport públic.
Un cop fet això, es formen els equips (entre tres i cinc alumnes) i durant mitja hora es preparen una representació ja
sigui en forma de teatre, música, dansa... que pugui ser representada dins un mitjà de transport públic o també una
parada o estació de tren, bus, etcètera.
L’activitat acaba amb les representacions dels diferents grups davant tota la classe, també es pot fer una posada en
comú o debat analitzant els resultats.
Ampliació: Es pot afegir al debat una reflexió sobre l’estat del transport públic al voltant del centre educatiu, com són
les parades, què és el que els agrada més o que millorarien, quins mitjans de transport agafen i si van bé.

Autoria
Promoció Transport Públic. (2009). Guia Mou-te en companyia.
https://transportpublic.org/mouteencompanyia/

Etiquetes
#mobilitat; #comunicació; #creativitat; #convivència

