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NOM ESPECTACLE: DIPLO 

Fitxa Didàctica 

 
OBJECTIUS: 
LLENGUA CATALANA 
- Ampliar i enriquir el vocabulari 
- Millorar l’expressió oral i escrita 
- Desenvolupar la capacitat crítica 
- Còneixer els diferents tipus de comunicació: el llenguatge 

no verbal. 
 
MEDI SOCIAL 
- Còneixer l’existència de diferents ètnies i cultures 
 
MEDI NATURAL 
- Aproximació a l’estudi de l’evolució biològica del planeta: els dinosaures. 
 
MEDI ARTÍSTIC, VISUAL I PLÀSTIC 
- Treballar els conceptes d’imatge i estètica 
- Emprar tècniques i materials per les creacions artístiques: La pasta de sal 
 
MEDI ARTÍSTIC MUSICAL 
- Potenciar els coneixements musicals 
 
PROPOSTES DIDÀCTIQUES CONCRETES 
LLENGUA 
- Comentar l’obra col.lectivament. 
- Inventar una història a partir del següent enunciat: “m’he trobat...”  
- El Llenguatne no verbal 
 
Constantment tothom rep informació a través de la vista, de l’oïda, del tacte; 
sense que intervingui cap paraula 
 
Proposta d’activitat: es tractaria de portar a terme un exercici en 
què alguns dels alumnes provin de transmetre o comunicar a la 
resta de companys els seus desitjos, sentiments i/o pensaments 
mitjançant gestos, sorolls.. 
- Elaborar una llista que reculli les senyals convencionals creades 

per ser eines de comunicació: els colors dels semàforrs, les 
llums d’un far, les sirenes de les ambulàncies, etc. 

 
 
 
 
 
 



	  

Estenedor	  Teatre	  
C/	  Noguera	  Pallaresa,	  10	  bxs.	  08014	  Barcelona	  

657	  854	  168	  	  |	  932	  967	  311	  
www.estenedor.com	  	  |	  	  estenedor.teatre@gmail.com	  

 
MEDI SOCIAL 
Elaborar un dossier, amb tot tipus d’informació (fotografies, 
característiques principals, curiositats, etc., sobre el tema  “Les 
ètnies del Món”. Bibliografia suggerida: Eciclopèdia Visual (Salvat 
Editores S.A), Las razas del Mundo, de Augusto Panyella 
(Ediciones Rodegar). 
Organitzar un petit debat sobre la qüestió següent: “anar a viure 
fora del teu país “natal”. 
 
MEDI NATURAL 
- El Diplodocus va ser un dinosaure que pertanyia a una de les 

famílies dels grans rèptils de l’Era Secundària. Cercar 
informació sobre alguns d’aquells animals gegants: 
Ictiosaures, Plesiosaures, Pteròpods, etc. 

 
MEDI ARTÍSTIC VISUAL I PLÀSTIC 
Elaborar un cartell o tríptic sobre l’obra “DIPLO”, que conti amb els 
següents apartats: fitxa artística, sinopsi de l’argument i il.lustracions 
que facin referència a l’espectacle (dibuixos, fotografies, etc. 
Propostes d’activitat: treballar la pasta de sal. Amb aquest material 
es pot modelar tot tipus d’objectes (clauers, imants, etc. 
Materials: 300 g. de farina, 200 ml d’aigua, 1 cullerada d’oli vegetal i 
300 g de sal, pintures a l’aigua i vernís transparent. 
Elaboració de la pasta: en un bol es barreja la farina, la sal l’oli i l’aigua fins 
que s’aconsegueix obtenir una pasta fina. Damunt d’una taula es treballa la 
massa amb les mans  a fi i efecte d’asseguarar-se que el material quedi suau i 
elàstic. Modelar la pasta, tot donat la forma que es desitgi. Abans de pintar-la i 
passar el vernís, s’haurà de posar a coure en un forn convencional a 180ºC. 
Els alumnes podrien elaborar la pasta i modelar-la a classe, després portar-la a 
casa seva per coure-la i, finalment, acabar d’enllestir els models un altre cop a 
l’aula. 

 
MEDI ARTÍSTIC MUSICAL 
- Conèixer la importància de la música a qualsevol espectacle teatral, 

cinematogràfic, etc. 
 
Tot i que l’obra “DIPLO” no és un espectacle musical, la música intervé de 
manera decisiva 
Què paper pot jugar la música a l’hora d’enfatizar determinats missatges, de 
vegades sense paraules? Què passa quan es treu el so d’una secuència de 
misteri, de por, etc.? 


