O MUNDO QUE QUEREMOS
CUARTA PARADA: GRUPO TEATRAL 100TOLAS

REFLEXIONANDO
XUNTXS
Agora que xa viches o video, queremos convidarte a facer unha
pequena reflexión

1.PRIMEIRA IMPRESIÓN
Cal é a primeira sensación que che véu ao ver o vídeo? Nunha palabra!

2. QUE PASOU?
Repasando

o

vídeo…que

acontece

nel?

Tenta

describir

paso

a

paso

os

e

escoitar

feitos,

sen

sensacións nin valoracións.

3. SENSACIÓNS E SENTIMENTOS
Agora

sí...que

sensacións

e

sentimentos

xurdiron

en

ti

ao

ver

as

distintas

personaxes e situacións amosadas no vídeo?

4. QUE ENTENDEMOS?
Que pensas sobre as distintas situacións das que se falan no vídeo? Cal é a túa opinión ao
respecto? Hai algo que te chame a atención? Algo que sexa novo para ti?

5. QUE APRENDIZAXES SACAS DISTO PARA A TÚA VIDA?
Que sacas en limpo de todo isto? Lémbrache isto a outras situacións na vida? Ten algún
parecido coa túa realidade?
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É HORA DE CREAR!
Despois de ver o vídeo e ter reflexionado sobre as situacións que
nel se amosan, queremos convidarvos a crear...

Retomemos agora a última pregunta do vídeo:
Pensaches nalgunha cousa que queiras cambiar na túa vida, despois deste confinamento?
Que é o que máis estás botando de menos durante este tempo?
Hai algunha cousa da túa contorna que che gustaría que funcionara doutra maneira?
Que iniciativas se che ocorren para acadar O Mundo que Queremos?

Mándanos a túa proposta por medio dun video, un audio, un debuxo, un rap, unha
poesía ou calquera outra forma de expresión artística que se che ocorra.
Anímate a facelo ti soa ou con algunha compañeirx.
Poden ser cambios que se darían na túa vida ou que acontecerían ao teu redor, na túa aldea,
vila ou cidade…Ou se queres, tamén, en todo o planeta!
O que nos mandes compartirémolo nas redes sociais do proxecto!!!

@omundoqqueremos
@OMUNDOQUEQUEREMOS
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as
propostas a
sensibilizacio
n@solidarida
dgalicia.org

O MUNDO QUE QUEREMOS

