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INTRODUCCIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SINOPSI DE L’ESPECTACLE 

 

En Tin i en Ton són un parell de mitjons inseparables.  

On està en Tin, està en Ton, i on està en Ton, està en Tin. 

Des de ben petits han crescut junts compartint riures i entremaliadures.  

Un bon dia en Ton desapareix i en Tin haurà d’emprendre un viatge ple d’aventures, per llocs 
inhòspits, per retrobar el seu amic.  

Mitjons, llençols, pantalons, fregones, escombres, planxes i altres objectes quotidians donen 
vida a la nova creació de La Canica, la seva proposta teatral més divertida i desenfadada. 

 

POSADA EN ESCENA 

 

“Història d’un mitjó” va un pas més enllà en la nostra feina amb teatre d’objectes. Si en 
anteriors muntatges els protagonistes són animals o éssers humans construïts a partir 
d’objectes, en aquesta proposta, els protagonistes són els mateixos objectes. El mitjó no és 
una serp, ni el plomall una gallina, ni una samarreta, ni un elefantet. El mitjó és mitjó perquè 
sent, respira, s’emociona i parla com un mitjó. Ja sabem que a la vida real un mitjó no sent, ni 
té por, ni plora per la pèrdua d’un amic però això és teatre i el teatre és joc, imaginació, il·lusió, 
emoció. I això és exactament el que busquem en aquest nou espectacle: jugar, imaginar, 
deixar-nos endur per la il·lusió i emocionar-nos amb les peripècies d’un mitjó que busca sense 
descans el seu amic perdut.” 

Pablo Vergne (autor i director de l’espectacle) 

 

 

OBJECTIUS PER  L’ALUMNE QUE ASSISTEIX A L’ESPECTACLE 

 
- Gaudir amb el joc dramàtic 
- Desenvolupar la imaginació i la creativitat a través de la utilització d’objectes 

quotidians per a crear personatges. 
- Valorar l’objecte com a mitjà i instrument expressiu a través del qual es produeix el fet 

teatral.  
- Adquirir una actitud atenta, curiosa i respectuosa davant l’espectacle que van a veure, 

escoltar i sentir. 
- Desenvolupar el gust pels espectacles de titelles i objectes en particular, i el teatre i les 

arts escèniques en general. 
- Ressaltar el valor de l’amistat. 

 
 

 



CONTINGUTS 

Els objectes 

La utilització d’objectes quotidians per escenificar una història és un recurs que estimula la 
imaginació dels nens i d’aquesta manera tenen la oportunitat de descobrir coses noves i 
diferents als titelles convencionals.  
 
Tots els personatges que apareixen a “Història d’un mitjó” són objectes quotidians. A més, 
aquests objectes són molt familiars pels nens, ja que tots ells, poden trobar-los a casa seva 
(mitjons, llençols, pantalons, fregones, escombres,…) 
 
Durant la representació, els nens descobriran com alguns objectes de l’entorn domèstic es 
transformen en personatges i veuran com “per art de màgia”, una màgia que no és cap altre 
que la seva pròpia imaginació, són capaços de dotar d’una ànima a aquests objectes animats. 
 
Pel que fa al desenvolupament educatiu, crear personatges a partir d’objectes pot aportar, 
entre altres coses, els següents beneficis: 
 

- L’estimulació del nen perquè aprengui a “mirar les coses d’una altra manera” 
- La capacitat de percepció, imaginació i associació a través de la utilització dels objectes 

i la seva plasticitat. 
- La imaginació a partir del que ens suggereixen els materials. 
- La percepció d’una gran expressivitat sense necessitat d’utilitzar molts recursos o 

mitjans molt costosos.  
 
 
 

Actors-manipuladors 

La manipulació es produeix a la vista del públic. Els personatges són objectes que cobren vida 
en mans dels actors-titellaires. És un instant de màgia on un objecte inert comença a moure’s, 
a respirar, a sentir, a mirar i en definitiva, a ser un personatge. 
 
Els actors-titellaires juguen amb diversos elements i materials de la mateixa manera que els 
nens i nenes juguen amb joguines o objectes inventant històries. 
 
A moments, els actors narren part de la història. En altres moments, adquiriran una actitud 
més neutre per centrar l’atenció als objectes-personatges. 
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      ACTIVITATS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A les següents pàgines proposem diverses activitats per tal que el professorat les pugui 

desenvolupar amb els seus alumnes. Creiem que pot ser un bon recolzament pel que fa a 

l’assistència a l’espectacle. També afegim, a continuació, un petit text per llegir o comentar 

amb els nens abans d’anar al teatre, per tal de tenir un primer contacte amb el que passarà 

sobre l’escenari: 

 

Hem organitzat una visita al teatre per veure un espectacle. Ho passareu estupendament, i per 

això, heu d’estar molt atents a tot el que passi sobre l’escenari. Hi ha una quantes coses que és 

important que tingueu en compte: 

 

- Aneu al lavabo abans que comenci l’espectacle, perquè així no us entrin les ganes a la 

meitat de la funció i hagueu de sortir. 

 

- Si voleu menjar o beure alguna cosa (llaminadures, refrescos,…) feu-ho abans o després 

de la funció, però no durant. 

 

- Recordeu als vostres profesor@s o pares que apaguin els mòbils abans d’entrar al 

teatre. 

 

- Quan comenci l’espectacle s’apagaran els llums de la sala i així podreu veure 

l’espectacle molt millor. 

 

- Un cop hagi començat la funció, obriu bé els ulls i les orelles, per poder-vos assabentar 

de tot el que passa i gaudir al màxim. 

 

- Durant l’espectacle, s’ha de respectar a qui estigui dalt de l’escenari, intentant estar el 

més callats possible. Això no significa que no pugueu riure si alguna cosa us fa gràcia, o 

comentar alguna cosa, però sempre sense molestar als actors ni als vostres companys. 

També podeu aplaudir, si us agrada. 

 

 

Ara que ja sabeu de què es tracta, només ens queda desitjar-vos que gaudiu de 

l’espectacle. 

 

 

 

 

 
 



ACTIVITAT 1 
 

COMPRENSIÓ DE L’OBRA 
 

Demanar als alumnes que facin un breu resum de l’obra. 
 El resum hauria d’incloure les següents preguntes: 

 
 

- Qui és en Tin? I en Ton? 
- Des de quan es coneixen? 
- Què li agrada fer a en Tin i a en Ton? 
- Els hi agrada passar el temps junts? 
- A vegades discuteixen? 
- Què va passar un dia amb en Ton? 
- Què va fer en Tin quan va descobrir que en Ton no hi era? 
- On va a buscar en Tin a en Ton? 
- A qui li va preguntar? 
- Què havia passat finalment amb en Ton? On havia estat? 
- Qui va anar a buscar a qui? 
- Què va passar amb el forat negre dels objectes perduts? 
- Com acaba la història? 

 

ACTIVITAT 2 
 

ENDEVINALLES SOBRE OBJECTES COTIDIANS 
 

Plantejar als alumnes aquestes endevinalles: 

Puja plena, 
baixa buida, 

i sinó s’espavila, 
la sopa es refreda. 

 
(La cullera) 

 
 

Tinc dents i no mossego, 
desembolico amb cura, 

 obro camins al teu cabell, 
ja sigui llis o rissat. 

 
(La pinta) 

 
 

Quan més es mulla 
més et seca. Què és? 

 
 
 



 
Té potes però no es mou 

I aguanta per molt pes que tingui. 
Cada dia la fem servir 

però no ens l’emportem a dormir. 
 

(La taula) 
 

 
Petita com una rata 

i com un lleó guardo la casa. 
Qui sóc? 

 
(La clau) 

 
És una pera que penja 

i que tota la casa il·lumina 
sense tenir fum ni flama. 

 
(La bombeta) 

 
 
 

ACTIVITAT 3 
 

EDUCACIÓ EN VALORS: L’AMISTAT 

 

Plantejar als alumnes una xerrada sobre el concepte de l’amistat. Els nens han d’explicar què 
és per ells l’amistat i se’ls hi poden plantejar alguns temes com aquests: 
 

- Què és l’empatia? 
- La importància de compartir moments amb altres nens. 
- La demostració de l’afecte. 
- La importància d’escoltar i preocupar-se pels altres. 
- La capacitat d’alegrar-se quan l’altre ha aconseguit una meta. 
- La importància de cuidar dels altres (quan estan tristos, malalts i en el dia a dia en 

general). 
- El valor de compartir les coses (les joguines, etc), de deixar-les, tornar-les i cuidar-les. 
- La importància del diàleg per a la resolució de conflictes. 
- El valor de les paraules “perdó”, “sisplau” i “gràcies” 
- La importància de respectar les normes del joc (les normes de convivència) 
- L’amistat tan en els bons moments com en els dolents. 

 
Anar a la biblioteca i buscar un conte que contingui el valor de l’amistat. Llegir-lo en grup per 
entendre, d’aquesta manera, que l’amistat és un sentiment que fa que les persones siguem 
més generoses de manera desinteressada i que cuidem a les persones que tenim a prop.  
 
 

 



ACTIVITAT 4 
 

EXERCICI D’IMAGINACIÓ 
 
Demanar a cada alumne que inventi una història sobre un mitjó que perd el seu parell. 
 
 

ACTIVITAT 5 
 

TEATRE AMB OBJECTES QUOTIDIANS 
 

Cada nen portarà un objecte quotidià de casa seva (coses senzilles com mitjons, guants, petits 

utensilis de cuina,…) També es poden utilitzar objectes que hi hagin a l’aula.  

Demanar als alumnes que formin grups de 5 nens aproximadament. Amb ajuda del professor, 

cada grup inventarà una petita i senzilla història on els personatges seran els objectes dels que 

disposen. La idea és que, de la mateixa manera que passa a “Història d’un mitjó”, un mitjó 

sigui un personatge que és un mitjó o una goma d’esborrar sigui precisament una goma 

d’esborrar. Aquesta goma ha de sentir, respirar, emocionar-se, desitjar, tenir por i parlar com 

una goma. 

Inventar veus pels diversos personatges i animar-los, dotant-los-hi de caràcter i moviment. 

Explorar les possibilitats expressives de cada objecte. (Com es mouria, per exemple una goma 

d’esborrar? Potser pot desplaçar-se fent salts, ja que és de goma… Si borra i se li desprenen 

encenalls de goma, què poden representar aquests encenalls?) 

 

ACTIVITAT 6 
 

EDUCACIÓ EN VALORS: Repartir les tasques de la llar  

A l’espectacle apareixen diversos objectes de neteja i de cura de la llar. Són objectes que es 
transformen en personatges o llocs. 

Seria aconsellable reflexionar amb els nens sobre la distribució de les tasques de la llar, un 
repartiment on els nens també poden assumir algunes tasques senzilles i on s’ha de fomentar 
la igualtat de gènere. 

Tot i que en alguns contextos socioculturals aquesta distribució ha anat evolucionant i s’ha 
constituït més equitativa pel que fa a les tasques entre home i dona, en molts casos, segueixen 
apareixent rols sexistes dins les dinàmiques familiars. 

 
Les joguines d’imitació amb les que els nens poden desenvolupar habilitats mitjançant el joc 
simbòlic (tals com cuinetes, jocs de fusteria, cases de nines i ninots,…) lamentablement 
segueixen tenint un comportament sexista en moltes campanyes publicitàries. 
Reflexionar amb els alumnes sobre com les joguines no són ni de nenes ni de nens i promoure 
actituds i comportaments que respectin la llibertat d’elecció davant dels jocs i les joguines. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


