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El projecte Fila Jove 
s'ha dissenyat per po-

sar el teatre al servei del 
canvi educatiu: proposa 
una experiència inoblida-
ble, capaç de desenvolu-
par competències i habili-
tats i fomentar valors 
comunitaris.

Molts dels estudis 
recents conclouen 

que el teatre és una eina 
pedagògica molt potent 
en totes les etapes educa-
tives:

• Fomenta una educació 
inclusiva.

• Estimula la creativitat.

• Consolida els vincles 
afectius a l'aula. 

• Treballa l'expressió oral 
i corporal.

• Reforça la memòria. 

• Millora l'autoestima.

Fila Jove proposa una 
experiència pionera 

per portar el teatre actual 
a l'aula d'ESO i de Batxille-
rat, de manera àgil, senzi-
lla, rigorosa i eficaç.

Aprofita tot el potencial educ atiu del teatre amb Fila Jove!

POSA'T EN ESCENA
Es treballen lectures breus

que ajuden l'alumnat a
contextualitzar cada obra.

OBRA IL·LUSTRADA
L'obra va acompanyada
d'il·lustracions d'artistes
reconeguts.

Fila Jove és un projecte digital,
pensat per apropar el teatre
contemporani de qualitat als
joves. Una part del projecte
també s'ofereix en format
paper.

EN AQUEST PROJECTE HI TROBARÀS...

TA
M
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M
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EN PA PER

A FONS AMB
L'ESCENA

Activitats digitals
dissenyades

per millorar la
comprensió de

cada escena.

ÀUDIOS

Permeten
accedir a la
interpretació
auditiva de
l'obra.
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MANS A L'OBRA
Mans a l'obra és un conjunt
d'activitats dissenyades amb una
metodologia pròpia del teatre.
Es divideix en tres blocs:

CIÓ DE TEXTOS

Adquisició d'eines
que us ajudaran a

imaginar conflictes,
ersonatges

iàlegs, i estructurar
 vostres textos. Inicia
 a l'escriptura teatral.

TREBALL DE TAULA

Reflexió sobre l'obra de
teatre, fent atenció a l'argu
ment, a la concepció del
temps i de l'espai i, sobre
tot, als personatges: allò
que diuen o callen,
allò que fan o deixen
de fer.

CREACIÓ ESCÈNICA

Aproximació al text des
del treball actoral, a partir
de la veu, la gestualitat
i el moviment. Portar
el text al cos i donarli
vida des de les emo
cions.

MATERIAL AUDIOVISUAL

Àudios i vídeos en els quals
es proposen reptes creatius
i tot tipus de continguts que
complementen les activitats.
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Ned Glasier és un director de teatre i escriptor britànic 
que treballa principalment amb joves. És el director ar-
tístic de la premiada companyia de teatre adolescent 
Company Three, amb la qual, fins ara, ha posat en es-
cena vuit obres, entre elles Brainstorm. Algunes de les 
seves obres s’han pogut veure en teatres britànics de 
gran prestigi, com el National Theatre o el Young Vic.

Emily Lim és una directora de teatre especialitzada 
en teatre comunitari. Entre les obres que ha dirigit 
recentment destaquen Brainstorm al National Thea-
tre, The Kilburn Passion al Trycicle Theatre i Henry V al 
Southwark Playhouse, guardonada amb el premi Better 
Bankside Shakespeare. L'any 2016 va rebre el premi de 
direcció teatral Peter Hall. 

Brainstorm 
(M'esclatarà el cervell)
Ned Glasier, Emily Lim i Company Three
Il·lustracions: Jordi Vila Delclòs

A dins de cada cervell adolescent hi ha 86 mil mi-
lions de neurones que xoquen i es connecten per 
produir el còctel de canvis (a vegades estimulants, 
a vegades frustrants), propis d’aquesta etapa.

Brainstorm (M'esclatarà el cervell) és una obra 
creada per Ned Glasier i Emily Lim, amb la col·la-
boració de Sarah-Jayne Blakemore i la Dra. Kate 
Mills, especialistes en neurociència.

És el fruit d’una recerca teatral amb un grup 
d’adolescents britànics que ens mostren les 
seves esperances i desitjos, les seves pors i frus-
tracions, convidant-nos a entendre allò que els 
passa sota la llum dels nous coneixements sobre 
el cervell adolescent.

“Tot el que se li pot demanar a una 
obra per a joves: honestedat brutal i 
excel·lència artística.” The Times

“El millor d’aquesta obra és 
que interpel·la per igual adoles-
cents i adults.” The Guardian

Sobre Brainstorm s'ha escrit:

ISBN: 978-84-682-7661-8

ISBN: 978-84-682-6676-3

96 pàg.
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Helena Tornero (Figueres, 1973). Llicenciada 
en Direcció i Dramatúrgia per l’Institut del Tea-
tre de Barcelona. En teatre ha escrit, entre altres 
obres: Submergir-se en l’aigua (Premi SGAE, 2007),  
Apatxes (Premi de Teatre 14 d’Abril, 2009), No par-
lis amb estranys (2013), Fascinación (Premio Lope 
de Vega, 2015), Estiu (2017), disPLACE (2015), El 
futur (2019), Je suis narcissiste (Premi de l’Acadè-
mia Catalana de la Música, 2019) i Demà (2020). 
És membre fundadora de Paramythades, grup 
professional de les arts escèniques que realitza 
tallers de dansa, teatre i música als camps de re-
fugiats. Algunes dels seves obres s’han traduït a 
l’anglès, al francès, a l'alemany, al grec, al polo-
nès, al romanès i a l'italià. 

El Futur
Helena Tornero
Il·lustracions: Martín Tognola

La noia jove acaba de treure's el carnet de conduir 
i vol fer alguna cosa perquè el seu pare s'enfadi 
de debò. L'home estranger vol anar a Estocolm per 
trobar-se amb algú, però hi ha problemes a les fron-
teres. L'home estranger fuig del seu passat. La noia 
jove fuig del seu futur.

El Futur és una road play, un viatge físic i emocional 
a través de la geografia europea en el qual els joves 
protagonistes s'enfrontaran a si mateixos i aprendran 
l'un de l'altre. És un viatge en el qual el patiment 
dels refugiats de guerra que busquen una nova vida 
interpel·la una Europa que sembla que ignori el seu 
passat tràgic. És un viatge que ens convida a obrir la 
mirada a l'altre i actuar davant de la desgràcia aliena. 
Sense dilacions. Ara. Perquè, tal com indica la cita 
inicial de l'obra: “El futur sempre arriba massa aviat”.

“El teatre d'Helena Tornero connecta amb 
els joves, joves a qui no s'ha de negar cap 
pregunta.” Cultura/s, La Vanguardia

“El muntatge de Tornero, una de les dramaturgues més 
destacades del panorama actual, és una proposta hones-
ta, densa, agosarada i suggestiva.” F. Foguet, El Temps

Sobre El Futur s'ha escrit:

ISBN: 978-84-682-8036-3

ISBN: 978-84-682-6683-1

176 pàg.
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Roc Esquius (Súria, 1982) combina la dramatúrgia i 
la direcció amb la interpretació. És membre funda-
dor actiu de la Companyia Dara i de la Companyia 
Peripècies, resident a la sala Beckett.

És l’autor d’iMe (2014), El Catalon d’una nit d’estiu 
(2015), Mars Joan (2016), Els pastorets de la Martina 
(2016), Claqué o no (2017), Sàpiens (2017), ELI (2018), 
Likes (2019) i L’altre (2019).

Ha dirigit totes les seves obres, tret de Sapiens, amb 
direcció de Sergi Belbel i ELI, dirigida per Antonio 
Calvo. També ha treballat com a actor a Barcelona 
i Madrid tant en teatre com en audiovisuals.

Ha col·laborat en el guió de la sèrie televisiva Si 
no t’hagués conegut, de Sergi Belbel, i és el creador 
del curt #Coronfinats.

iMe
Roc Esquius
Il·lustracions: Jordi Solano

T’imagines una societat on totes les per-
sones porten un dispositiu integrat al cos 
mitjançant el qual treballen i cobreixen 
totes les seves necessitats laborals, socials 
i afectives, una societat on la gent ja no es 
mira ni es toca?

Aquest és el món de l’Ambre, la Beta, la 
Cala i en David, un món que se’n va en 
orris quan cau l’iMe, el dispositiu 3.0 que 
regeix les seves vides, tot forçant-los a 
haver d’aprendre a viure d’una manera 
completament nova i a adaptar-se a una 
realitat que no admet maquillatge i que els 
durà a enfrontar-se als seus propis límits.

ISBN: 978-84-682-7663-2
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“Roc Esquius trama una magnífica història 
plena de detalls i matisos que fan riure, però 
que també fan pensar.” Teatre Barcelona

“Una comèdia profètica i distò-
pica sobre les xarxes socials.” 
Zas Madrid 

ISBN: 978-84-682-6699-2

128 pàg.

Sobre iMe s'ha escrit:



Els discursos de la Rosemarie
Dominique Richard
Il·lustracions: Oriol Malet

La Rosemarie n'està farta! Vol deixar enrere la timi-
desa i fer sortir les paraules que ha retingut durant 
tots aquests anys. Aspira a convertir-se en la delega-
da de la classe i vèncer com sigui la seva contrincant, 
la Geraldine. Per fer-ho, comptarà amb l'ajuda de 
l'Hubert, el seu director de campanya, i no tindrà cap 
dubte a aprofitar la seva virtut principal: el domini 
únic que té del llenguatge.

Perquè no hi ha política sense retòrica, aquest art de 
convèncer l'altre perquè ens voti i ens obri les portes 
del poder. Aquesta divertida sàtira ens parla de tot 
això, ja que trasllada el món de les campanyes elec-
torals a l'aula, posant al descobert els mecanismes 
ocults de la comunicació política.

ISBN: 978-84-682-8038-7

Dominique Richard (Fontenay-aux-Roses, 1965) és autor 
d'una dotzena d'obres de teatre, la major part destinades a 
un públic jove. Des del 2010 és artista associat del Collectif 
Râ, Théâtre en Chemin, col·lectiu amb el qual dirigeix textos 
propis i d'altres autors. Entre les seves obres destaca Arakis 
et Narcisse, publicada el 2002. L'obra inaugura el cicle d'es-
criptura de Le Journal de Grosse Patate, que seguirà amb 
Les Saisons de Rosemarie (2004), Les Ombres de Rémi (2005) i 
Hubert au Miroir (2008), seleccionada pel Ministeri d'Educa-
ció francès com a obra de lectura per a secundària.

A aquest mateix cicle pertanyen les obres Les Cahiers de 
Rémi (2012) i Els discursos de la Rosemarie (2016), guardo-
nada amb el Gran premi de literatura dramàtica per a 
joves el 2017. Les seves obres exploren sovint la fantasia 
i els mons interiors de la infantesa i evoquen la dificultat 
de créixer.
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“Un text ple d'humor que farà 
descobrir l'entrellat del món polític 
als més joves.” Le Cahier des livres 

“Una obra divertida i tendra que 
explora a fons les inquietuds de la in-
fantesa.” Audrey Jean, Théâtres.com 

ISBN: 978-84-682-6678-7

96 pàg.

Sobre Els discursos de la Rosemarie s'ha escrit:



COMPROMESOS AMB ELS 
OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE
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Per a més informació
visita el nostre web:

www.vicensvives.com

ACTIVA tots els 
recursos digitals a


