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Arrenquen els Encontres CaixaEscena 2017 

a set comunitats autònomes 
 

 

El programa CaixaEscena considera que el teatre potencia les 

capacitats lúdiques, imaginatives, creatives, físiques i 

emocionals que desenvolupen la millor versió d’un mateix 
 

 

 

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

professors i educadors compromesos que reconeixen el teatre com 

una eina molt valuosa per al desenvolupament integral dels alumnes. 

 

• Als Encontres CaixaEscena, adolescents de diferents escoles 

conviuen durant tres dies en un context teatral i creatiu, i reben 

assessorament de professionals del sector per polir les escenes que 

han treballat durant el curs de cara a la representació final, que té lloc 

el darrer dia.  
 

• A través de les valoracions que els professors fan en cada edició, es 

constata que el teatre contribueix a l’apoderament i al desvetllament 

de les capacitats dels escolars, sobretot dels que viuen en entorns 

desafavorits. 
 

 



 

Madrid, 10 de febrer de 2017.- Arrenquen els Encontres CaixaEscena 2017, 

amb la participació de més de 600 alumnes i professors, que comencen a 

Madrid aquest cap de setmana i segueixen la seva ruta per tot l’Estat durant els 

mesos de febrer, març i abril.   

 

CaixaEscena és un projecte educatiu que dona suport a professors i a 

educadors que es plantegen el teatre com a pràctica per al desenvolupament 

personal, social, cultural i cognitiu dels joves. Aquest repte 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 pròpies capacitats i les expressin per 

potenciar la seva creativitat i estimular el seu desenvolupament personal.  

 

Així, diferents ciutats acolliran durant els pròxims caps de setmana els tallers 

de teatre per a joves. La companyia Egos Teatre és l’encarregada 

d’acompanyar els joves durant aquestes jornades aportant-hi contingut artístic 

amb la finalitat de potenciar i millorar els muntatges preparats pels alumnes i 

representats el darrer dia de l’encontre. Es tracta de treballs vinculats als 

itineraris plantejats per CaixaEscena (sainets i Commedia dell’Arte, música 

d’entreguerres, etc.) i, molt especialment, a l’itinerari d’aquest any: la vida i obra 

del dramaturg anglès William Shakespeare, aprofitant l’efemèride dels quatre-

cents anys de la seva mort. Recórrer l’obra de Shakespeare és fer un viatge 

pels temes essencials de l’existència. Totes i cadascuna de les emocions 

humanes es presenten amb una gran teatralitat, i amb una ductilitat que permet 

portar al propi terreny les històries que explica. A més, CaixaEscena ha 

preparat un petit espectacle sobre el món de Shakespeare, amb ingredients 

atractius perquè el joves visquin amb intensitat l’experiència del teatre (aquesta 

vegada com a públic): Esperant a Will és la nova creació que la companyia 

Egos Teatre presentarà en aquesta edició.  

 

 

Encontres CaixaEscena 2017 
 

CaixaForum Madrid: 10, 11 i 12 de febrer 

Escuela Superior de Arte Dramático de Vigo, Galícia: 17, 18 i 19 de febrer 

CaixaForum Barcelona: 24, 25 i 26 de febrer 

Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia: 3, 4 i 5 de març 

Fundación Caja Canarias, Santa Cruz de Tenerife: 10, 11 i 12 de març 



 

Centro Intergeneracional Ovida, Oviedo: 17, 18 i 19 de març 

CaixaForum Saragossa: 24, 25 i 26 de març 

CaixaForum Sevilla: 31 de març, 1 i 2 d’abril 

CaixaForum Palma: 1 i 2 d’abril 

 

Més informació i bases per participar: 

 

https://www.caixaescena.org/documents/21489/0/Programa+Encuentros+Joven

es+2016-17+ES/f056801a-b808-4ba5-9001-bc6340990350 

 

 

El teatre com a eina de desenvolupament personal i social 
 

Any rere any, la demanda de participació en el programa CaixaEscena 

augmenta. Més enllà que sigui un èxit, aquest creixement reflecteix l’interès 

que cada vegada més centres educatius tenen en el foment del teatre a 

l’aula. A diferència dels concursos o festivals, els Encontres CaixaEscena 

pretenen fomentar l’intercanvi d’experiències i grups, l’empatia i una actitud 

de respecte com a públic en un entorn de treball teatral.  

 

Les reflexions compartides en el portal en línia de CaixaEscena pels professors 

constitueixen una prova més que en aquest projecte troben la 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, a l’apoderament i al desvetllament de les capacitats dels 

escolars participants, especialment dels que estan afectats per situacions vitals 

difícils o entorns desafavorits.  

 

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. Mitjançant el 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…» 

 

Professor del Colegio Nuryana (Santa Cruz de Tenerife) 

 

«Els Encontres són una vivència única. Compartir un espai amb companys de 

la seva mateixa edat i amb els mateixos interessos artístics, des del meu punt 



 

de vista, generarà un sentiment d’amor i respecte cap a les arts escèniques 

d’una manera natural.» 

 

Professora de l’IES Enrique Díez-Canedo (Madrid) 

 

«Des del punt de vista pedagògic, és notable com 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 socials com l’escolta, el 

respecte, el treball cooperatiu i la integració, valors que després traslladaran en 

altres àrees.» 

 

Professor/ra Colegio Misioneras de la Providencia (Salamanca) 

 

«Creiem que el teatre és un vehicle molt eficaç per desenvolupar en els nois 

habilitats i valors, a més de les que s’aconsegueixen en l’àmbit purament 

escolar: autoestima, autoconfiança, convivència, companyonia, solidaritat, 

generositat, foment de la imaginació…» 

 

Professora CEOM (El Palmar) 

 

«El teatre és per a nosaltres una font inesgotable d’aprenentatges, experiències 

enriquidores i creixement personal. Des que vam començar amb aquesta 

aventura, hem vist créixer els alumnes que formen part del grup, en l’àmbit 

comunicatiu i expressiu. El teatre ha marcat les seves vides i les ha millorat.» 

 

Professora IES Gran Vía (Alacant) 

 

«Aquesta experiència els ajuda a madurar, ja que pel fet d’estar lluny de casa 

seva es comprometen a cuidar-se i ajudar en bé de tots. Potencia l’empatia 

entre ells i desenvolupa la socialització entre els participants, de manera que es 

creen vincles d’amistat. En definitiva, és una activitat molt completa per al 

desenvolupament intel·lectual i emocional de l’alumne.» 

 

 

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

Ariadna Puig: 934 044 095 / 626 282 905 / apuig@fundaciolacaixa.org  
@FundlaCaixaCAT / @ariadna_puign 

Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 

 


