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SNOW WHITE
Dossier pedagògic

STORYTELLING

SNOW WHITE amb perspectiva de gènere i d’igualtat
EXPERIÈNCIA INTERACTIVA EN ANGLÈS O ALEMANY
La millor manera d’aprendre un idioma és de manera vivencial. Kids&Cat vol donar un valor
afegit a les seves experiències i viatges interactius com a activitat escolar per al reforç i la
motivació de l’aprenentatge de un nou idioma a través del joc; en el nostre cas, l’aprenentatge
de l’anglès o l’alemany.
Les nostres activitats intenten fomentar la curiositat innata dels nens i nenes i motivar la seva
participació, responent a tres característiques bàsiques:
Senzillesa : que s’adeqüi a l’edat, a la capacitat i a la preparació dels alumnes.
Activitat : que mantingui l’atenció i el desig de saber-ne més.
Utilitat : que allò que fan sigui pràctic i els serveixi per a altres aprenentatges, com quan
treballen per projectes.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Storytelling teatralitzat d’1h. de durada, que es porta a l’escola, que explica una versió moderna
del conte de la Blancaneus partint de qüestionar els estereotips dels contes tradicionals i donarlos la volta, fent reflexionar els nois i noies i fent-los interactuar amb la història.
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OBJECTIUS DE LA ACTIVITAT
Es busca la interacció amb els joves i la seva reflexió; promoure l’esperit crític i el
qüestionament dels estereotips que hi ha al conte tradicional, en aquest i en molts altres
relats que han estat sempre referents; busquem donar-los la volta, parant atenció a la
perspectiva de gènere per ajudar-los a construir diferents models i generar un debat sobre
aquests temes que es pugui parlar després a classe.
Des de l’estructura de l’acció narrativa es remarca el plantejament, el nus i el desenllaç i la
descripció i caracterització dels personatges.
Dues setmanes abans de la sessió, l’escola rep un vocabulari previ per poder treballar a classe
(no és necessari memoritzar-lo, només que estiguin familiaritzats amb les paraules i entenguin
el seu significat en el context de la història).
A partir de l’activitat es treballen diferents objectius pedagògics:
 Desenvolupar el pensament crític.
 Reflexionar sobre valors com la igualtat, l’empatia i el respecte a les persones i a les diferents
cultures.
 Identificar i interpretar missatges orals i escrits en llengües estrangeres (anglès i alemany) en
situacions reals i quotidianes.
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NECESSITATS TÈCNIQUES

 Taula i cadira.
 Espai tipus biblioteca o auditori, o inclús, si no n’hi ha, a la mateixa aula (amb opció de
realització a l’aire lliure).

PREUS

Fins a 35 alumnes el preu de l’activitat és de

120 euros +IVA.

Si el mateix dia es fa l’activitat per a més d’un grup, el preu seria el següent:
Per a dos grups consecutius o més, el preu per a cada grup seria de: 100 euros +IVA.
Inclou vocabulari per a treballar prèviament a classe
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