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L’OBRA, EL CONTEXT i EL SEU TREBALL A L’AULA 
 

Una mica de K.O 
 

K.O. és un espectacle de creació. Els alumnes d’El Galliner, d’entre 16 i 19 anys, 
han indagat entre els diferents tipus de trastorns mentals més importants que 
afecten la seva franja d’edat: l’adolescència, la bipolaritat, la depressió, els 
trastorns alimentaris i les addiccions són els problemes que més es reconeixen 
entre el seu entorn. Xerrades amb psicòlegs, versions properes i versions 
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viscudes de les mateixes malalties… Tot els ha ajudat a entendre i a voler 
explicar que cal lluitar fort per vèncer al que realment ens priva de ser feliç. 

 
El recurs consta de 3 activitats: 
 

- Obra de teatre K.O. a càrrec dels alumnes de Galls Molière, d’El Galliner. 

- Sessió-diàleg amb totes les actrius i els actors i la directora. 

- Treball  sobre els textos escollits a l'obra. 

 
Objectius: 

- Conèixer diferents malalties mentals que preocupen els adolescents. 

- Reflexionar què suposa patir-ne una. 
- Treballar el format text-testimoniatge com a eina d'expressió i 

comunicació. 

 
Valors: 

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors d'empatia vers les persones 

patidores d’alguna malaltia mental, compromís, cooperació i solidaritat vers  

aquestes . 

 
A qui s'adreça: 

2n cicle d'Educació Secundària obligatòria i Batxillerat. 

 
Calendari: 

A determinar. 

 
Durada aproximada: 

1 hora  

1 hora sessió amb l’equip artístic 

1 hora treball dels textos  a l’aula 

 
Nombre d'alumnes per grup: 
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Grup/classe 

 
Cost:  

 

 

LES ACTIVITATS 

 

Activitat 1. Obra de teatre K.O. a càrrec dels alumnes de Galls 

Molière d’El Galliner 

 

Data:  
Lloc: Centre Cultural La Mercè de Girona 
Durada: 40 minuts (aproximadament obra) i després s’obre un diàleg de 20 
minuts amb els actors 

 
Objectius: 

- Donar a conèixer diferents malalties mentals a través d’un format 
teatral. 

- Apropar-se emocionalment a les vivències de les persones que les 
pateixen. 

- Fomentar el debat reflexiu sobre els motius de les malalties, les 

condicions i les conseqüències        personals i socials. 

- Promoure l’empatia i la solidaritat vers les persones que les pateixen. 

 
Fitxa artística i sinopsi: 

 

L'adolescència és una lluita constant; contra tu, contra els altres, contra els 
ideals imposats, contra el teu món i contra el dels altres.... La nostra societat no 
ajuda. Ens ofereix soledat, addiccions, pors, ansietats... a nosaltres no ens 
queda cap altra opció que lluitar. Lluitarem contra tota aquesta porqueria i 
guanyarem per un K.O. tècnic. Serà difícil, però només llavors podrem 
començar a ser adults i construir un futur millor del que ens heu deixat. 
Preparats. Round 1! 
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K.O. és un espectacle de creació. Els alumnes d’El Galliner, d’entre 16 i 19 anys, 
han indagat entre els diferents tipus de trastorns mentals més importants que 
afecten la seva franja d’edat: l’adolescència, la bipolaritat, la depressió, els 
trastorns alimentaris i les addiccions són els problemes que més es reconeixen 
entre el seu entorn. Xerrades amb psicòlegs, versions properes i versions 
viscudes de les mateixes malalties… Tot els ha ajudat a entendre i a voler 
explicar que cal lluitar fort per vèncer al que realment ens priva de ser feliç. 
K.O. és un espectacle taller on tots els textos són basats en experiències reals. 
Un espectacle per reflexionar. 
 
Un cop acabat l'espectacle hi haurà un espai per compartir opinions i 
informació i generar debat amb els actors i actrius. 
 
Intèrprets: Izan Andrés, Xènia Aymerich, Mar Barrera, Ariadna Fornos, Helena 
Garcia, Aina Manyé, Sira Ramió, Judit Rubirola, Èlia Serrano, Èlia Suy, Júlia Vidal, 
Janira Serramitja. 
 
Direcció: Marta Corral 
Ajudants de direcció:Pol Gorgoll i Mariona Canadell 

 
 
Activitat 2 Sessió-diàleg amb l’equip artístic. 

 
Objectius: 

- Fomentar l’interès per aquestes malalties. 

- Conèixer de primera mà un testimoni. 

 

 

Activitat 3 Treball epistolar 

 

Data i hora: A elecció del professorat 

 Lloc: Centre educatiu 

Durada: 1 hora 
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Objectius: 

- Fomentar la lectura 

- Apropar a través de l’escriptura diferents testimonis. 

- Promoure la reflexió personal 

- Fomentar la redacció 

 
L’obra de teatre K.O. es basa en fragments de textos escrits pels mateixos 

actors i actrius que parlen de les malalties mentals, per això proposem que 

els alumnes: 

 

- Llegeixin alguns fragments dels textos de l’obra (a continuació se’n 

ofereixen alguns i es donen algunes referències) 

- Redactin una carta sobre el tema fruit de les seves reflexions i emocions 

sobre l’obra de teatre i la lectura dels textos. 

 
 


