
 

 

 

 
Nota de premsa 

 
«Sempre ha estat una experiència absolutament enriquidora. El teatre 
com a recurs pedagògic és inqüestionable», IES Monterroso (Màlaga) 

 
Els Encontres CaixaEscena 2014  

doblen la demanda de participants 
 

Prop de 1.500 joves de tot Espanya 
compartiran experiències teatrals en un 

entorn de convivència i creativitat 
 

 

• El programa CaixaEscena de l’Obra Social ”la Caixa” dóna suport 

als professors i educadors compromesos que reconeixen el teatre 

com una eina molt valuosa per al desenvolupament social, cultural i 

cognitiu. L’objectiu final és estimular la creativitat i les capacitats 

d’alumnes i professors per contribuir a millorar el benestar 

personal i col·lectiu.  

 

• Durant aquests encontres, els alumnes presenten escenes de les 

obres que estan treballant i reben un assessorament específic per a 

cada muntatge en concret, en una experiència de formació amb 

professionals de l’àmbit teatral, entre intèrprets i directors.  
 

• La valoració que en fan els participants és molt positiva, tal com 

reflecteixen les opinions que els professors comparteixen en el 

portal en línia de CaixaEscena. Per aquest motiu, aquest any la 

demanda d’inscripció s’ha duplicat respecte de la temporada 

anterior, amb prop de 2.400 sol·licituds provinents de tot Espanya. 

 

• Andalusia, Extremadura, Canàries, Aragó, la Comunitat Valenciana, 

Castella – la Manxa, Galícia, la Regió de Múrcia, Navarra, Catalunya 

i la Comunitat de Madrid són els territoris que acolliran aquests 

encontres consecutivament durant els pròxims caps de setmana.  

 

 



 

 

 

Barcelona, 5 de febrer de 2014. El cap de setmana que ve comencen els 
Encontres de CaixaEscena a Sevilla i Mèrida, i seguiran la seva ruta per tot 
Espanya durant els mesos de febrer, març i abril. Aquest any seran prop de 

1.500 els estudiants adolescents que participaran en aquest programa de 
l’Obra Social ”la Caixa”. 
 
CaixaEscena és un projecte educatiu que dóna suport a professors i a 

educadors que es plantegen el teatre com una pràctica que afavoreix el 
desenvolupament social, cultural i cognitiu dels joves. Un repte que obre 
l’aula a les emocions, a la imaginació, a l’esforç compartit i al descobriment i 

l’acceptació de totes les capacitats. Els Encontres CaixaEscena tenen com a 
objectiu l’aproximació dels professionals del teatre als joves, per compartir 

experiències i afavorir la pràctica teatral als centres escolars com a eina 

educativa. Un altre dels objectius és aconseguir que tant alumnes com 
professors prenguin consciència de les seves pròpies capacitats i les expressin 
per potenciar la seva creativitat i estimular el desenvolupament personal.  
 
Així, diferents ciutats acolliran durant els pròxims caps de setmana aquests 
tallers de teatre per a joves. La companyia Egos Teatre serà l’encarregada 
d’acompanyar els joves durant aquestes jornades, aportant-hi contingut artístic 
per tal de potenciar i millorar els muntatges preparats pels alumnes i que es 
representaran el darrer dia de la trobada. 
 
Fins al moment, CaixaEscena ha ofert quatre itineraris temàtics a escollir, 
suggerint que els alumnes juguin a ser qui no són a través d’autors com 
Shakespeare, Goldoni, Calderón de la Barca o Karl Kraus. Però en aquesta 
edició, la proposta és que els joves aboquin les seves inquietuds, els seus 

temes i els seus personatges a l’escenari. Un repte apassionant. Un viatge 
difícil entre allò que guarden dins seu i el públic. Per això, en els Encontres 
CaixaEscena 2014 s’assessorarà sobre la base de les creacions pròpies, 
siguin textos de nova creació, adaptacions d’un clàssic o musicals. 
 
 

El teatre com a eina de desenvolupament social i personal 

 

Aquest any, la demanda de participació s’ha duplicat respecte de la 

temporada anterior, amb prop de 2.400 sol·licituds de tot Espanya i 
provinents de més territoris. Aquest augment, més enllà que sigui un èxit, 
reflecteix l’interès que mostren cada vegada més centres educatius per 

fomentar el teatre a l’aula. A diferència dels concursos o festivals, els 
 



 

 
 

 
Encontres CaixaEscena volen fomentar l’intercanvi d’experiències i grups, 
l’empatia i l’actitud de respecte com a públic en un entorn de treball teatral.  
 
Les reflexions compartides al portal en línia de CaixaEscena pels professors 
són una prova més que en aquest projecte troben resposta a les seves 

inquietuds pedagògiques. A través de les seves opinions es pot constatar 
que el teatre contribueix al creixement personal, a l’augment de 

l’autoestima i al desvetllament de les capacitats dels escolars participants, 
especialment dels que passen per situacions vitals difícils o viuen en entorns 
desfavorables. 
 
Professors de l’Institut Josep Brugulat, Banyoles 
 
«Estem convençuts que les arts que requereixen pujar a sobre d’un escenari i 
mostrar-se davant els altres, són una gran eina educativa ja que permeten 
treballar moltíssimes competències però sobretot ajuden a les competències 
socials, emocionals i de relació amb un mateix i amb els altres.» 
 
Professora de l’IES Monterroso (Màlaga) 
 

«Hem participat a CaixaEscena des del 2010 i sempre ha estat una experiència 
absolutament enriquidora […]. El teatre com a recurs pedagògic és 
inqüestionable. Per mitjà del teatre es desenvolupen pràcticament totes les 
competències bàsiques que els docents hem de treballar: l’artística, la 
lingüística, la social, la interacció amb el món físic, l’autonomia personal, la 
iniciativa personal, la digital…» 
 

Professors de l’institut Sant Elm, Sant Feliu de Guíxols 
 
«Alguns dels alumnes tenen dificultats en les assignatures comuns i penso que 
el fet de fer teatre els està ajudant a agafar consciència d'ells mateixos, de les 
seves capacitats i els està potenciat l'esperit de lluita per assolir objectius. » 
 
Professora de l’IES Enrique Díez-Canedo (Madrid) 
 
«Des del punt de vista pedagògic, és evident que l’activitat teatral desperta en 
els alumnes una motivació i un interès que van més enllà del taller de teatre. 
Els aporta enriquiment personal, a més de valors social, com ara saber 
escoltar, el respecte, el treball cooperatiu i la integració, valors que després 
traslladen a altres àrees.» 



 

 

 

 

 
Professor de l’IES Fernando de los Ríos (Granada) 
 
«El teatre contribueix a l’educació integral del nostre alumnat. És un mitjà eficaç 
per combatre l’absentisme escolar; millora la convivència escolar; permet que 
treballem aspectes com l’autoestima que, en molts casos, són molt necessaris 
entre nois i noies que provenen de situacions difícils; serveix perquè els 
alumnes aprenguin a desenvolupar una tasca conjunta i cooperativa; 
contribueix al desenvolupament de tots els aspectes artístics; fa possible que 
els alumnes aprenguin a esperar, escoltar, declamar, vocalitzar, memoritzar i 
expressar-se; millora la creativitat, la iniciativa i l’autonomia; estimula el treball 
de temes transversals com la igualtat de gènere o el medi ambient… Amb cada 
obra, amb cada projecte, fomentem i desenvolupem totes les potencialitats que 
el nostre alumnat, generós i jove, és capaç de desplegar.» 
 
 
La ruta de CaixaEscena 2014 

 
Andalusia (Sevilla) – Del 7 al 9 de febrer 
Extremadura (Mèrida) – Del 7 al 9 de febrer 
Canàries (Santa Cruz de Tenerife) – Del 14 al 16 de febrer 
Aragó (Saragossa) – Del 21 al 23 de febrer 
Comunitat Valenciana (Xàtiva) – Del 21 al 23 de febrer 
Castella – la Manxa (Almagro) – Del 28 de febrer al 2 de març 
Comunitat de Madrid (Madrid) – Del 28 de febrer al 2 de març 
Regió de Múrcia (Múrcia) – Del 14 al 16 de març 
Navarra (Pamplona) – Del 28 al 30 de març 
Catalunya (Barcelona) – Del 4 al 6 d’abril 
Galícia (Oviedo) – Del 25 al 27 d’abril 
Galícia (Santiago de Compostel·la) – Del 25 al 27 d’abril 
 
 
Més informació (premsa, entrevistes i reportatges): 

 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Ariadna Puig: 934 044 095 / 626 282 905 / apuig@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial /https://caixaescena.org/ 
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