
 

 

Nota de premsa 

 
 Una producció de  
 
 

CaixaForum Madrid estrena A Escena!,  

el primer documental que mostra la importància 

de les arts escèniques a l’escola 
 
 
La première coincideix amb el 10è aniversari de CaixaEscena, 
el programa de referència a Espanya en el foment del teatre a 

l’escola com a eina de desenvolupament integral 
 
 

Fins avui, 1.224 professors i 45.000 alumnes de secundària 
s’han unit a CaixaEscena i han dut a terme una obra de teatre 

 
 

 

Madrid, 15 de setembre de 2017.- Avui ha tingut lloc a CaixaForum Madrid 
l’estrena d’A Escena!, un documental produït per CaixaEscena, el programa de 
l’Obra Social ”la Caixa” que promou la pràctica teatral a les escoles de tot 
Espanya amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament integral dels infants i 
joves. La presentació ha estat a càrrec del director de l’Àrea de Cultura de la 
Fundació Bancària ”la Caixa”, Ignasi Miró, i del dramaturg José Sanchis 

Sinisterra. 
 
CaixaEscena és un projecte que s’emmarca dins d’EduCaixa, programa 
educatiu que promou i impulsa la transformació de l’educació amb la 
finalitat de respondre a les necessitats de la societat del segle XXI. 
 
* Tràiler: https://youtu.be/7rJIz2SfM-U  
 
A Escena! mostra tres històries diferents de tres grups de teatre formats en 
centres de secundària de Madrid, Guadalajara i Múrcia, dels quals el 



 

realitzador Luis de la Corte ha fet el seguiment durant un any i mig. Les 
professores de cada grup no són formadores teatrals ni professionals del 
sector. Totes imparteixen les seves assignatures al seu centre educatiu, però 
se senten compromeses amb els seus alumnes i creuen profundament que el 

teatre és una eina que té el potencial de treballar gran part de les 

competències bàsiques, especialment les artístiques, culturals, 
comunicatives, socials i personals. Per això, han creat grups de teatre als quals 
estudiants de diferents perfils i anhels s’apunten de manera voluntària. El 
documental reflecteix com, a través de les tècniques teatrals, les 
improvisacions i la creació de les obres que proposen les professores, els 
alumnes desenvolupen les seves capacitats creatives i artístiques, viuen 
experiències emocionals, superen processos personals i trenquen barreres 
socials. Com a contrapunt, professionals del món del teatre, com el 

dramaturg i Premi Max José Sanchis Sinisterra, aporten la seva visió i el 
reconeixement a la tasca d’aquest professorat que impulsa el teatre com a 
pràctica formativa per als adolescents. 
 
Després de l’estrena oficial a Madrid, el documental es presentarà al llarg 

d’aquest any a la resta de centres CaixaForum. 

 
 
10 anys de CaixaEscena 
 
El documental s’estrena amb motiu de la celebració del 10è aniversari del 
programa CaixaEscena. El recorregut que ha fet durant aquests anys l’ha 
consolidat com un projecte pioner, innovador i essencial en la promoció de les 

pràctiques teatrals en centres educatius per contribuir al desenvolupament 
integral de joves. 
 
Cada vegada són més els experts en educació que defensen el valor de la 
formació artística en les successives etapes d’aprenentatge, especialment el 
teatre, perquè és una pràctica en la qual intervenen una sèrie de factors de 
caràcter instrumental, expressiu i de convivència que la fan inqüestionable. Tot 
i que un estudi de la consultora cultural Bissap conclou que un 84 % de 

centres de secundària fan arts escèniques, moltes ho fan ocasionalment i 

com a activitat extraescolar. Els factors principals que poden facilitar que les 
pràctiques teatrals hi siguin més presents són una conscienciació més gran de 
la comunitat educativa sobre el valor del teatre i el proveïment als professors de 
més temps, més recursos i uns espais adequats.  
 



 

CaixaEscena es dirigeix principalment a tots els docents i educadors que es 
plantegen el teatre com una eina educativa fonamental. És un repte que 
obre l’aula a les emocions, a la imaginació, a l’esforç compartit i al 
descobriment i la potenciació de les capacitats lúdiques, imaginatives, 
creatives, físiques i emocionals que permeten fer aflorar la millor versió de 
cadascú. 

D’acord amb les línies estratègiques d’eduCaixa, CaixaEscena promou a través 
de la seva proposta educativa el desenvolupament competencial de l’alumnat, 
la formació del professorat i l’avaluació com a elements clau de la seva acció 
educativa. D’aquesta manera, el programa funciona principalment a través 
d’una plataforma online que posa a disposició dels professors inscrits les 
millors eines perquè el teatre formi part de la vida escolar dels nois i noies: 
https://caixaescena.org/. Aquest portal ofereix una metodologia 

d’acompanyament en tots els processos d’un taller de teatre al llarg del 
curs, amb assessors artístics a la disposició del professorat per resoldre els 
dubtes de cada projecte. El professorat, doncs, té accés a recursos de tota 
mena tant per facilitar-los la tasca com per promoure la implicació i la 
comprensió dels altres professors i de la resta de la comunitat; són eines 

d’avaluació objectiva per poder construir un relat sobre el seu impacte 
educatiu i argumentar-lo a tercers. D’altra banda, el sistema d’interacció que 
utilitza la plataforma online fomenta la comunitat de pràctica per compartir 
l’experiència amb altres professors i facilitar la relació amb altres docents que 
tenen les mateixes inquietuds tot i que puguin ser de perfils diferents. 

A més dels tallers presencials que CaixaEscena organitza al llarg de l’any 
puntualment, un pilar fonamental del projecte són els Encontres CaixaEscena, 
el punt culminant de tot el procés creatiu que els instituts CaixaEscena 
segueixen a través de les propostes i eines que els ofereix la plataforma. Cada 
any, en diferents caps de setmana, deu ciutats de tot Espanya acullen joves i 
docents dels centres inscrits per fer tallers de teatre i rebre assessorament 

especial de professionals del sector sobre cada muntatge, que finalment 

presenten. Tot això es converteix en una experiència de convivència, 
creativitat, emocions i formació teatral amb professionals del sector. És una 
oportunitat perquè alumnes i professors prenguin consciència de les seves 
pròpies capacitats i les aprenguin a expressar, potenciant d’aquesta manera la 
seva creativitat i estimulant el seu desenvolupament personal. 

 

 



 

Un recorregut que només comença  
 
Des del començament fins avui, 1.224 professors de més de 1.000 centres 
de secundària de tot Espanya s’han unit a CaixaEscena i han dut a terme una 
obra de teatre; 45.000 joves han tingut accés a les pràctiques teatrals gràcies a 
la iniciativa del seu professorat, i més de 80 professionals del teatre s’hi han 
implicat al llarg d’aquests 10 anys, aportant-hi els materials i els recursos 
adequats al seu sector educatiu. 
 
Durant els Encontres CaixaEscena s’han treballat més de 5.000 muntatges 

teatrals, que s’han representat com a culminació d’aquestes trobades. 
Posteriorment, aquestes peces també s’han representat als instituts. En total, 
les han vistes més d’un milió d’espectadors. L’obra més representada fins 
avui ha estat Somni d’una nit d’estiu, de William Shakespeare. 
 

Com a novetat, al llarg del 2017 CaixaEscena ha començat a desenvolupar 
dos projectes pilot. Un dona suport a 13 centres UEC (Unitat d’Escolarització 
Compartida) amb l’objectiu de millorar el rendiment escolar a través del teatre i 
augmentar l’autoestima de 130 joves participants en situació de vulnerabilitat 
social. L’altre projecte, juntament a l’Àrea Social de l’Obra Social ”la Caixa”, 
impulsa el teatre com a eina per a la línia d’acció comunitària del voluntariat de 
persones grans, a 7 centres CaixaForum de 6 comunitats autònomes. 

Després dels 10 anys d’experiència de CaixaEscena, les conclusions generals 
indiquen que un bon programa d’acompanyament al professorat i amb accés a 
materials artístics de qualitat té un impacte positiu en els infants i adolescents. 

Les reflexions que els docents comparteixen al portal de CaixaEscena 
reflecteixen que en aquest projecte troben resposta a les seves inquietuds 
pedagògiques. A través de les seves opinions es constata que el teatre 

contribueix al creixement personal, a l’augment de l’autoestima i al 

desvetllament de les capacitats dels escolars participants, sobretot dels que 
viuen situacions vitals difícils o en entorns desafavorits. 

Professora de l’Institut Severo Ochoa (Esplugues de Llobregat) 
 

«Al nostre centre, tenim un percentatge considerable d’alumnes de pares 
immigrants. També són un centre d’integració per a alumnes amb necessitats 
educatives especials. Alguns d’ells s’han sentit rebutjats a les aules per 
diferents raons, i en el grup de teatre han trobat un entorn acollidor on ningú és 



 

jutjat pel seu aspecte o les seves dificultats. Han après a treballar en equip i 
cada dia són més autònoms i van tenint més iniciativa.» 
 
Professora de l’IES Monterroso (Màlaga)  
 

«Des del 2010 participem a CaixaEscena i sempre ha estat una experiència 
absolutament enriquidora […]. El teatre és un recurs pedagògic 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…» 
 

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 ara l’escolta, el 
respecte, el treball corporatiu i la integració, valors que després traslladaran a 
altres àrees.» 
 
Professora de l’Institut Manuel Blancafort (la Garriga) 
 
«El procés de creació artística s’enriqueix quan es pot alimentar de la creació 
col·lectiva. I, precisament, els Encontres CaixaEscena permeten veure altres 
estils d’interpretar un mateix personatge, un mateix sentiment i, en definitiva, 
una posada en escena. La immersió en el món teatral és essencial per anar 
dipositant uns valors que no es perdin mai.» 
 
Professora del CEOM (El Palmar) 
 
«El teatre és, per a nosaltres, una font inesgotable d’aprenentatge, 
experiències enriquidores i creixement personal. Des que vam començar 
aquesta aventura, hem vist com han anat creixent, en els àmbits comunicatiu i 
expressiu, els alumnes que formen part del grup. El teatre ha marcat les seves 
vides i les ha millorades.» 
 
Professora de l’IES Gran Vía (Alacant) 
 
«L’experiència de les trobades teatrals els ajuda a madurar, ja que estar lluny 
de casa fa que s’hagin de comprometre a cuidar i ajudar els altres pel bé de 
tots. El teatre potencia l’empatia i desenvolupa la socialització entre els 



 

participants, i es creen vincles d’amistat. En definitiva, és una activitat molt 
completa per al desenvolupament intel·lectual i emocional de l’alumne.» 
 
Més enllà de les dades numèriques i de la satisfacció dels participants, el repte 
ara és avaluar de manera objectiva els efectes de les pràctiques del teatre en 
els joves, tenint en compte que la construcció dels valors personals es 
configura principalment durant la infància i l’adolescència, tal com afirmen 
diversos psicopedagogs i sociòlegs de la cultura: «La creació dels interessos 
culturals es produeixen principalment en l’àmbit familiar durant la primera 
sociabilització i, complementàriament, en el sistema educatiu» (Pierre 
Bourdieu). 
 
* Moments 10 anys CaixaEscena  
https://players.brightcove.net/1409180665001/BJ4ozWuil_default/index.html?vi
deoId=5500271683001  
 
 
eduCaixa, cap a l’educació del segle XXI  
 
CaixaEscena és un projecte emmarcat dins d’eduCaixa, programa que engloba 
tota l’oferta educativa de l’Obra Social ”la Caixa” i que promou i impulsa la 
transformació educativa amb la finalitat de respondre a les necessitats de la 
societat del segle XXI. 
 
eduCaixa es dirigeix a l’alumnat i professorat d’educació infantil, secundària, 
batxillerat i cicles formatius de grau mitjà. El seu objectiu principal és promoure 

el desenvolupament competencial de l’alumnat i oferir a la comunitat 
educativa recursos, activitats i pràctiques educatives que acompleixin aquest 
objectiu. 
 
Seguint aquesta línia, a través de www.educaixa.com el programa posa a 
disposició de tots els docents més de 800 recursos online i 16 projectes 
sobre diferents àrees temàtiques, i a través dels seus centres CaixaForum i 
CosmoCaixa, més de 15.000 tallers i activitats. 
 
 



 

 
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 

 


