


  P R E S E N T A C I Ó  
 

El programa "Sigues tu" ofereix en alguns centres de la demarcació de Girona el 
taller "L'equilibri és cosa de dos" per tal de reforçar el treball de les habilitats per 
a la vida i afavorir la conversa a l'aula.  

 “L’EQUILIBRI ÉS COSA DE DOS” és un taller-espectacle de 2 hores 
aproximadament, que combina el teatre amb la participació activa dels assistents. 
Es tracta d’un format d’espectacle creat per a ser realitzat dins de l’aula, per a un 
màxim de 30 alumnes de 3r d’ESO. 
 
És un taller per a la prevenció de la violència de gènere i està estructurat en 
dues parts. A la primera es treballen dinàmiques diverses amb els participants, 
que permeten introduir el tema, i a la segona part, es presenta una història 
teatralitzada de la relació de dos personatges (Raquel i Marc), en la que els 
participants podran interactuar i conduir la història. 
 
Objectius: 
 
• Fomentar la reflexió sobre el rol social de les dones i els homes 
• Sensibilitzar sobre un conflicte de violència de gènere 
• Detectar les violències o micro-violències que exercim o de les que en 

som víctimes, per evitar-les. 
 
Què bonic és estar enamorat..., però a vegades passa el temps i alguna cosa fa canviar la 
situació, pot néixer un “silenci” incòmode, difícil de manegar... 
Què ha passat? 
Qui és el responsable?...On estan els límits?, Què significa violència? També els atacs verbals 
ho són? En el dia a dia vivim petites violències? Com actuar? Què dir per no acceptar-les sense 
produir un altra violència? De què tinc por? Què significa estimar a algú? 

 

  I N F O R M A C I Ó T È C N I C A  
 
Característiques de l’espai: ampli i preferible sense mobiliari. Es pot realitzar a 

l’aula amb les taules retirades i les cadires en forma 
de “U”. 

Preparació: 20 minuts abans del començament  
Durada: 2 hores sense pausa 
Núm. de participants:  mínim 12, màxim 30 
Destinataris:  grup-classe de 3r d’ESO 

 
Més informació: www.lanaveva.org 

joves@lanaveva.org 
Tel. +34 656 563 644 

 


