companyia de teatre Anna Roca

Valentina Quàntica és un espectacle teatral de creació de la companyia de teatre
Anna Roca on els tres grans eixos son la ciència, l’empoderament femení i la
ecosostenibilitat. A través d’experiments en directe demostra fets científics per
fer més assequible i acostar el món de la ciència a tots els infants.
Ara mirem d’adaptar-lo a un format digital (a temps real) per presentar una
manera d’interactuar amb l’audiència sense ser al mateix espai.

breu resum de la proposta “Valentina a les Aules”
La nostra idea és aprofitar el potencial que tenen els dos personatges de
l’espectacle (la Valentina i el Pollet Fernández) i la temàtica que tractem per
ENTRAR A LES AULES de les escoles catalanes en línia i treballar conjuntament amb
el professorat de ciències. La nostra proposta és que la classe s'imparteixi

conjuntament amb el professorat. Els nostres actors son al plató-laboratori de la
Valentina i connecten en directe i per videoconferència amb l’aula, on hi ha el
professorat amb els infants.

Teatre en directe i online per arribar a qualsevol punt del país.
Feedback constant entre l’aula i el plató, que està situat a Olot.
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quina educació volem?
El projecte Valentina a les aules connecta amb la visió d’una educació per a formar
persones que entenguin el món, el valorin i el millorin. Una educació integral que
permeti eixamplar horitzons culturals i forjar una sòlida formació ètica. La
normativa curricular actual (Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels
ensenyaments d’educació primària i Decret 185/2015, de 25 d’agost, d’ordenació
dels ensenyaments d’educació secundària) posa les bases d’un currículum que vol
fomentar a l’alumnat la iniciativa, l’esperit crític, la creativitat i el gust per aprendre.
Un currículum que defineix les competències bàsiques i que ha de permetre adquirir
coneixements per poder resoldre situacions i problemes de la vida quotidiana i
donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant.
El projecte Valentina a les aules és un espectacle teatral de creació de la
companyia de teatre Anna Roca que tenint en compte aquest context curricular
dibuixa un proposta que pivota sobre tres grans eixos: l’eix artístic (mirada
creativa), l’eix STEAM (coeducació, empoderament femení) i l’eix ecosocial (canvi
climàtic, migracions, desigualtats,...).

l’eix ARTÍSTIC
Bàsicament després d’haver viscut una llarga aturada arrel de la SARS-CoV-2 hem
estat donant voltes a la sempre interessant aportació que les arts escèniques
poden sumar al món de l’escola.
En molts casos es veu complicada l’aportació que podem fer a l’educació des d’una
companyia de teatre familiar com la nostra. De fet, més enllà del fet teatral
(representacions d’espectacles) o el desenvolupament de classes d’expressió
artística per l’alumnat no som capaços de veure quin altre tipus de propostes es
poden dur a terme.
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Nosaltres veiem que amb l’utilització d’eines adeqüades (en aquest cas, una bona
connexió a internet i una pantalla), el coneixement del temari i una ferma voluntat
d’innovació i recerca podem trobar una porta que ens permetrà explorar un camp
interessant des del món educatiu i l’aplicació de les arts a les aules.

La dinàmica de l’aprenentatge dialògic i el coneixement basat en l’experimentació i
la prova/error és la base de la proposta Valentina a les aules i la que volem

traslladar als professionals del món educatiu. També creiem que, amb les arts
escèniques i a través de les emocions, l’alumnat pot arribar a assolir millor els
continguts acadèmics.

l’eix STEAM
Els darrers anys s’ha produït enormes canvis a nivell social tant pel que fa a la
manera de relacionar-nos com a la manera de comunicar-nos degut a la irrupció de
les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). En l’àmbit educatiu aquests
canvis s’han traduït en nous reptes. Sota la terminologia STEAM s’engloben
propostes educatives que tenen en comú el treball sistèmic i sincrònic amb
diferents disciplines: ciència, tecnologia, enginyeria, arts i matemàtiques. La mirada
STEAM ajuda a analitzar els problemes de forma global, a desenvolupar la
curiositat, desenvolupar habilitats associades a la innovació i la recerca de solucions
diverses a un únic problema. Un altre objectiu de la mirada STEAM és potenciar les
vocacions científiques en les noies. La mirada STEAM incorpora l’estratègia de la
coeducació ja que fomenta el reconeixement de les potencialitats de tot l’alumnat
independentment del seu sexe potenciant així la igualtat real d’oportunitats.
Atenent a això el projecte Valentina a les aules té l’objectiu d’ampliar la mirada a
l’alumnat i incorporar el paper de les dones en el naixement i evolució de les
disciplines associades a STEAM així com crear els contextos que permetin al
professorat treballar la visió complexa, històrica i crítica d’aquestes disciplines.
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l’eix ECOSOCIAL
En qualsevol acció educativa cal tenir clar quin és el propòsit educatiu. En temps
d’emergència climàtica i crisi ecosocial cal actualitzar el propòsit educatiu. El
propòsit de tots els agents que intervenim en el món educatiu hauria de ser
treballar per tal que l’alumnat creixi amb la idea que som ecodependents i
interdependents i que comprengui de forma sistèmica el passat i el present. Si el
que volem és un món més lliure, més just, més solidari i més sostenible és
imprescindible formar persones que siguin el canvi que volem veure en aquest
món.
El projecte Valentina a les aules incideix en aquesta idea tot incorporant al seu
espectacle aspectes relacionats amb el canvi climàtic, els hàbits sostenibles, les
desigualtats, l’alimentació i la cura de l’entorn natural. I ho fa d’una forma holística i
transversal. Amb l’objectiu que el professorat pugui treballar amb l’alumnat l’anàlisi
complex i crític de la realitat i ajudi a desenvolupar actituds i valors que transformin
la realitat present i futura.

aportacions en temps de SARS-CoV-2
La situació creada pel virus SARS-CoV-2 és nova i complexa i presenta molts reptes
a tota la comunitat educativa ja que caldrà tenir molt en compte cada context. Una
situació que ens porta a un probable escenari de possibles confinaments recurrents
a escoles i instituts. A causa del SARS-CoV-2 el curs 2019-2020 els infants i joves
han estat tres mesos sense escola o institut.
La recerca mostra que l’absència perllongada a l’escola o a l’Institut accentua les
desigualtats educatives, provoca pèrdua del ritme d’aprenentatges i desvinculació
amb el món de l’escola. Tot això, a més, es viu en un context d’elevades dificultats
econòmiques, laborals i/o de salut. És responsabilitat de tots els agents de la
comunitat educativa que la crisi sanitària deguda al SARS-CoV-2 no desemboqui en
una crisi educativa.
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La proposta de Valentina a les aules ha nascut amb la vocació no només de
treballar l’eix artístic, l’eix STEAM i l’eix ecosocial sinó també amb la vocació de
permetre la construcció de vincles d’acompanyament i estímuls positius entre
professorat i alumnat a través del teatre.
El teatre habitualment s’ha plantejat com una activitat per treballar a classe
(presencial) o bé com a una sortida escolar (presencial). En temps de SARS-CoV-2
cal que ens adaptem a la nova situació. La proposta “Valentina quàntica a les aules”
té la virtut d’aprofitar les possibilitats del treball en línia, mitjançant l’ús de la
videoconferència, per aconseguir mantenir viu el component socialitzador del
teatre. Un espectacle en directe on el ritme, igual que en situació presencial, vindrà
donat per la interacció entre professorat, alumnat i actors i actrius.
Una proposta que pensem que pot ajudar a compensar desigualtats educatives ja
que permet generar condicions de possibilitat per a tothom. Només cal que les
aules disposin d’ordinador amb connexió a internet i un projector.
El projecte Valentina a les aules ha estat pensat per donar noves oportunitats
d’aprenentatge i de benestar per als infants i joves i alhora facilitar la tasca
educativa de mestres i professors en el context del SARS-CoV-2.

Valentina a les Aules

companyia de teatre Anna Roca

un nou enfoc, una nova producció
Malgrat utilitzem els personatges de l’espectacle Valentina Quàntica per a
nosaltres suposarà la creació d’una nova producció, adaptació al nou format
audiovisual, la preparació i documentació per fer-ho interactiu amb els usuaris.
Per tot això ens caldrà:

- Repassar el temari dels cursos per als que preparem les teories i experiments.
Escollir aquells que puguin donar més joc, aprofundir, ser més interessants.

- Amb l’ajuda d’experts aportar les claus per explicar-ho de la manera que més
s’adeqüi als objectius que perseguim.

- Fer els guions amb els continguts i aportacions interessants pels actors.
- Es crearà un plató en un local amb l’escenografia ja muntada i que estigui
equipat amb càmera, focus,… Caldrà tenir una bona connexió a internet, una
pantalla perque l’experiència amb l’aula sigui satisfactòria,…

- A banda dels actors hi haurà un tècnic que s’encarregarà de que l’experiència
digital sigui òptima en tots els sentits.

- S’haurà d’aconseguir tots els materials per a fer els experiments,…
- Doblar vestuari dels personatges i tenir la opció de preparar covers (ja que
aquest format haurà de conviure amb la gira de l’espectacle teatral)
Com es pot comprovar, hi ha una feina de producció molt important per adaptar
l’esència de l’espectacle teatral al nou format que proposem. Serà necessari, com
contempla el pressupost, tota la feina de l’equip humà i tècnic de Valentina
Quàntica.
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Les 4 claus del projecte:
1. La presentació dels continguts
Amb actors professionals, una manera de fer diferent a l’habitual
i el coneixement del temari podem connectar d’una altra manera
amb l’alumnat i traslladar-li el temari.
2. La interconnexió en directe
El fet de connectar en directe amb l’aula, presentar un experiment
amb el suport del professorat a l’aula i que hi hagi una comunicació
bidireccional amb l’alumnat. Aprenentatge dialògic i mètode científic.
3. Treball cooperatiu amb el professorat
Sense cap mena de dubte el tàndem actors/professorat ha d’anar de
la mà. Els uns per generar la part pràctica, desenvolupar l’experiment i
aportant la base teòrica. Els altres aportant la part de reflexió,
resolent dubtes i guiant la dinàmica a l’aula.
4. La dona com a protagonista
Gràcies a la curiositat que té per les coses, la Valentina ha arribat a
ser científica i vol que altres nenes tinguin la oportunitat de formar-se,
de fer-se preguntes i arribar a fer descobriments que canvïin el món.
El rol de la dona en la ciència (i molts altres camps) ha quedat sempre
en segon pla.
Volem que això deixi de ser així.
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molts valors afegits
- Amb aquesta proposta digital tenim en compte la part més sostenible:
reduïm la mobilitat i ens reafirmem amb la sostenibilitat ambiental. Podem arribar a
tots els racons de Catalunya mitjançant la tecnologia.
- També mirem de donar una proposta d’excel·lència a l’abast de tothom. Apta per
escoles de tots tipus, més enllà dels recursos que puguin tenir. En aquest cas,
pensem en l’àmbit de l’ensenyament públic.
- Tenim molt present en aquest projecte que et presentem la coeducació i la
equitat. La coeducació és l’acció educativa fonamentada en el reconeixement de
les potencialitats i individualitats de tot l’alumnat, independentment del seu sexe
potenciant així la igualtat real d’oportunitats.
La igualtat de gènere fa referència a la necessitat de corregir les discriminacions i
valorar les diferències enriquidores dels dos sexes.
La coeducació proporciona tant a l’alumnat, com al professorat i a tota la
comunitat educativa, estratègies que poden modificar les relacions de poder,
d’abús i de limitacions estereotipades per a cada gènere, esdevenint veritables
agents de transformació.
- Volem crear, també, una interconnexió amb l’àmbit científic. Volem podem
arribar a l’àmbit científic que treballa i millora la vida de les persones. Si l’alumnat
té dubtes que nosaltres no podem resoldre, buscarem respostes preguntat
aquestes qüestions a experts en aquesta materia. Treball en xarxa!

Finalment, l’espectacle teatral de Valentina Quàntica pot complementar aquest
servei alhora de portar en directe l’esperit i la filosofia d’aquesta idea online.
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informació sobre Valentina Quàntica
web > https://www.annaroca.com/ca/espectacles/valentina-quantica/
canal de youtube > https://www.youtube.com/valentinaquàntica

informació sobre la companyia de teatre Anna Roca
La companyia, amb 24 anys de trajectòria artística dedicats al teatre per a tots
els públics, segueix apostant per la innovació i els continguts de qualitat pensats
per infants i joves.
més informació > https://www.annaroca.com/ca/companyia/

contacte
persona de contacte > Aina Gomis
telèfon > 644.65.50.85
adreça electrònica > aina@annaroca.com
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