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Sinopsi Els protagonistes d’aquesta peça escènica sonora faran un
viatge espacial, tombant barreres i explorant formes de
comunicació noves per a ells amb l’ajuda del Sistema Operatiu
de Recerca i Defensa. Es tracta d’una obra interactiva i inclusiva
on trobareu teatre, música (a través de màquines sonores fetes
amb materials reciclats) i projeccions colpidores.

Dossier pedagògic Aquest dossier pedagògic s’ofereix com un complement per a
reforçar els continguts que els vostres alumnes veuran en l’obra
Pull&Play, una producció de LaCasaCalba i del Teatre del Raval
de Gandia per al festival RRRR! Art i Reciclatge, que
protagonitzen Pelut i Pelat (companyia Sonora).

Introducció Francesc Burgos (El Triangulista) i Cento Carbó (Liante S.A.),
sota la direcció i dramatúrgia de l’actriu Ruth Palonés, són la 
 Companyia Sonora, una combinació no mesurada d’art escènic
i sonor, on allò inversemblant esdevé realitat i el joc una
necessària i universal ferramenta vital. Aquest projecte forma
part del programa de Residències artístiques Graners de Creació
i és un dels 19 projectes seleccionats, dels més de 300
presentats en tot l’estat, pel programa Art for Change de
Fundació «la Caixa». 



Actua sota un codi deontològic, les màximes són:

    • Imparcialitat.
    • Secret Professional.
    • Distància Professional.
    • Fidelitat en el missatge.

La figura de la intèrpret Una Intèrpret de Llengua de Signes (ILS) és una professional amb  
titulació reglada que actua com a pont de comunicació entre la
comunitat Sorda i la oient. És a dir, interpreta de la llengua de
signes a l'oral i viceversa.

Conjunt de normes d'una
professió concreta.

La llengua de signes Llengua natural de caràcter visual, gestual i espacial amb
gramàtica pròpia que reuneix totes les característiques i compleix
les mateixes funcions que qualsevol altra llengua.

És internacional? No, no hi ha una única llengua de signes en el món. Cada país té
una o diverses llengües de signes que han evolucionat a les seues
comunitats lingüístiques, amb independència de les llengües
orals.

No es diu llenguatge de signes, cal dir llengua de signesimportant!
El llenguatge és la capacitat innata per poder aprendre una o vàries llengües.

Les llengües, en canvi, són sistemes de comunicació amb regles gramaticals i
sintàctiques propis d'una comunitat humana.

Que no l'aprenem, naixem amb ella.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Comunitat


Abecedari dactilològic Els signes són, per a les llengües de signes, l'equivalent a les
paraules per a les llengües orals. Tot i això les llengües de signes
tenen també alfabets dactilològics per poder lletrejar noms.
L'alfabet dactilològic de la llengua de signes espanyola és el
següent: 
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ACTIVITAT 2 Troba les paraules a la sopa de lletres dactilològica.

Nau
 

Pelut
 

Pelat
 

Música
 

Teatre
 

Planetes
 

SORD
 

Espacial
 

Astronauta
 

Viatge

ACTIVITAT 1 Aprèn a dir el teu nom en llengua de signes. Després, per parelles,
digueu en dactilològic les paraules següents.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Persona Sorda Intèrpret Persona oient

Persona Sorda IntèrpretPersona oient

Persona SordaIntèrpret Persona oient

ACTIVITAT 3 Marca amb una creu com es donaria la comunicació entre una
persona Sorda i una oient amb intèrpret. Debateu en classe per
què és així. Quins serien els elements de la comunicació?

Dibuixa els elements de la comunicació.



Màquines sonores Objectes fabricats i compostos per un conjunt de peces
reciclades ajustades entre si que es fa servir per crear sons i
música.

ACTIVITAT 4 ExpeRRRRimenta!

En aquesta activitat podeu utilitzar qualsevol tipus de material
reciclat i molta imaginació. La idea és que cadascú faça el seu
instrument com més li agrade i, finalment, fer una improvisació
en grup amb totes les companyes. Podeu ajudar-vos uns als
altres amb les idees i la construcció. A continuació vos en
proposem algunes:



Una producció de: Amb la participació de:

Més informació www.pullandplay.org
www.lacasacalba.org
www.teatreravalgandia.org
www.rrrrfestival.org


