
Proposamenaren garapena

Aurkezpena
1. Zergatik idazten dugu gure artean? Zein 
bitarteko erabiltzen ditugu? Zerrenda bat 
egiten dugu.

2. Zein gairi buruz idatzi nahiko genuke 
elkarrekin? Eskola gisa edo ikastetxe gisa, 
galdera moduan idazten dugu. Adibideak:
 Bizikidetza, zer esan nahi du elkarrekin 

bizitzeak zuretzat? 
 Zarata, nola eragiten du zaratak zure 

egunerokoan? 
 Adiskidetasuna, zer gustatzen zaizu zure 

lagunekin egitea?

3. Romina Casileren zenbait lan ezagutzen 
ditugu, eta La mímica de tu voz izeneko 
proiektuan gelditzen gara.

Esperimentazioa / Sorkuntza /
Ikerketa
1. Bost kideko taldeetan, gai edo galdera 
bat aukeratzen dugu. Egin beharreko 
idazketa baten izenburua izango da, folio 
batean gorpu guztiz fin bat bezala egingo 
den idazketa: pertsona batek pasarte 
bat idatzi eta papera bikoizten du, beste 
pertsona bati hitz bat edo bi ikusten uzteko 
moduan, eta hitz horiekin beste pasarte 
bat idatzi eta prozesua errepikatuko du, eta 
horrela talde osoarekin. Amaitzean, azken 
idazketa argituko dugu. Idazketa inork bere 
pasarte propioa irakurri ez dezan moduan 
irakurriko da.

2. Idazketa kolektiborako beste modu 
batzuk aztertzen ditugu, gai edo galdera 
bat aukeratuz. Gelako arbela, paper jarraitu 
zati handi bat paretan, gelako zorua, mahai 
baten azpian, baita ikasgelak dituen espazio 
digitalak ere (Google Classroom, Google 
Drive, etab.) erabiltzen ditugu. 

3. Bikoteka idazketaren 5 - 8 zati artean 
aukeratzen dugu, folio erdia gainditu gabe. 
Aukeraketa hori klasearen aurrean irakurtzen 
dugu. Pertsona batek irakurtzen du, eta 
besteak esaten duena bere gorputzarekin 
irudikatzen du. Irakurtzerakoan, hainbat 
motatako erritmoak, abiadurak, bolumenak, 
intentsitateak, isiluneak, oihuka irakurri edo 
xuxurlaka eta abar. Beherantz begiratuz 
irakurri daiteke, hormari, landare bati eta 
abarri hitz eginez. Eta performance horiek 
argazki digitalarekin dokumentatzen ditugu. 

4. Idazketa/irakurketa kolektiboko 
prozesuak hedatzen jarraitzeko, beste 
konplizitate batzuk bilatzen ditugu (gela 
gehiago, auzoa, familiak).

5. Ikastetxeko espazio amankomunetan 
(patioa, jangela, korridoreak, konketak, bloga, 
webgunea, etab.) jar daitezkeen idazketa 
kolektiboko hainbat gailu diseinatzen ditugu, 
eta gai edo galdera bakar bat edo hainbat 
proposatu nahi dugun edo idazten dutenei 
askatasuna eman nahi diegun erabakitzen 
dugu. Behin-behinekotasun jakin bat ematen 
diogu (48/72 ordu, adibidez), eta jarraipen 
eta erregistro zaindua.

6. Testuen aukeraketa bat egiten dugu 
(adibidez: bakoitzak bere hautaketa 
egingo du). Aurreko ekitaldietako argazki-
erregistroaz, Romina Casileren lana 
bistaratzeaz eta arte performatiboaren beste 
erreferente batzuez baliatuz, irakurketa 
publiko kolektiboak diseinatu eta entseatzen 
ditugu, ahots, gorputz eta mugimendu 
desberdinekin.

Ondorioak eta lerro irekiak
1. Talde-performanceen aurkezpen publiko 
bat egiten dugu.

2. Bizitzeak, pensatzeak, lan egiteak, edo 
soilik komunitatean egoteak, pertsonen 
arteko harremanak, eta kolektiboa bere 
dimentsio guztietan (soziala, hezkuntzakoa, 
afektiboa, ludikoa, politikoa…) zer esan nahi 
duen eztabaidatzen dugu.

Helburuak
 Romina Casileren obrara, sormen-prozesuetara eta ikerketa-

prozesuetara hurbiltzea.

 Taldeko idazketaren eta irakurketaren aukerak aztertzea, elkarrekin 
pentsatzeko eta bizitzeko bitarteko gisa.

 Idazketaren eta irakurketa kolektiboaren alderdi performatiboak 
eta gorputzekoak aztertzea.

Aipamenak
La mímica de tu voz (performace) – Romina Casileren obra: http://rominacasile.com/La-
mimica-de-tu-voz-performance

La mímica de tu voz (argitalpena) – Romina Casileren obra: http://rominacasile.com/La-
mimica-de-tu-voz-publicacion

La aventura del saber: Prácticas Artísticas Colaborativas - RTVE: https://www.rtve.es/
alacarta/videos/la-aventura-del-saber/aventurapcolabora/3763028/

Gorpu guztiz fin - Wikipedia: https://eu.wikipedia.org/wiki/Gorpu_guztiz_fin

Elkarrekin idazteko eta irakurtzeko moduak bilatuko ditugu, 
esperientzia kolektiboak pentsatzeko eta bizitzeko, horrela, 
munduan egoteko ditugun moduen dimentsio soziala hobeto 
ulertzeko.
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Nola koreografiatu testu 
bat kolektiboki?

Proposamen didaktika www.tresnaka.net/eu
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