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A Assumpció Heras (Figueres,
1960), tothom la coneix com a Xi-
xon. És professora de l’Institut Ale-
xandre Deulofeu des del 1986. El
fet d’haver viscut tota la seva tra-
jectòria docent al mateix centre, la
converteix en una professora ex-
cepcional. Les seves especialitats
són la llengua i la literatura catala-
nes, si bé és una apassionada del
món del teatre. És per això que va
decidir fer un reciclatge i formar-se
en aquest àmbit per poder impar-
tir aquesta matèria. Ha participat
en cursos de Teatre i Educació a
l’Institut del Teatre de Vic. El curs
2008-2009, quan va sorgir l’oportu-
nitat d’engegar el Batxillerat Artís-
tic al Deulofeu, ella, juntament
amb els professors Joan Vila, Car-
me Busquets i Neus Puiggardeu,
es va engrescar a tirar endavant
les arts escèniques a l’institut. 

Com va arrencar el Batxillerat
d’Arts Escèniques? 

Des del 2008-2009, en general,
tenim el mateix nombre d’alum-

nes. Ens movem entre els 25 i els
30. El primer any vam veure que
costava molt treballar les matèries
d’Arts Escèniques tots junts, i per
això, a partir del curs següent,
vam partir el grup en dos. És molt
diferent treballar amb dotze o
quinze que amb vint-i-nou o tren-
ta alumnes. Això millora molt la
qualitat de les classes. El proble-
ma era més aviat d’espais.

Per què? 
Perquè disposem del gimnàs.

Quan fas més treball de cos va
molt bé, però quan el treball és
de veu o de personatge, que no et
mous tant, hi fa fred. Caldria mi-
llorar les instal·lacions.

S’ha traslladat aquesta mancan-
ça al Departament d’Ensenyament? 

De moment, ens diuen que no
hi ha diners. De tota manera, hem
tingut la sort de col·laborar amb
La Cate, que ens deixa el teatre
quan ho necessitem. També te-
nim el suport de l’Ajuntament,
que ens deixa anar a El Jardí quan
es pot.

Com es visualitza exteriorment el
treball del Batxillerat d’Arts Escèni-
ques? 

Normalment, cada curs fem

dues representacions, una musi-
cal i una altra de text. I, a vega-
des, amb els de segon fem un es-
pectacle de dansa. A més, per
Sant Jordi, fem alguna cosa de
poesia i dansa. I voldria destacar
que quan representem obres de
teatre a final de curs procurem
que no siguin les típiques obres
d’estudiants. En el nostre cas, hi
ha un cert nivell d’exigència.
Hem fet, per exemple, una adap-
tació d’El mercader de Venècia, El
malalt imaginari, El metge a
garrotades, Antaviana... nor-
malment fem clàssics, els adap-
tem i els representem.

Cap a on continua l’itinerari dels

estudiants? 
Nosaltres els adrecem als llocs

on es fa una formació professio-
nal artística, on es fan estudis
equivalents a la universitat, com
per exemple l’Institut del Teatre.
Cada any hi anem de visita i ens
ensenyen quin és el tipus de for-
mació que donen. També anem a
l’ERAM de Girona, que depèn de
la UdG. I també els informem so-
bre el Taller de Músics, l’ESMUC
i el Conservatori. 

Es pot dir que és el Batxillerat més
creatiu? 

Sí, i això es veu en l’alumnat.  Els
artístics canvien fins i tot l’am-
bient de l’institut, en les parets, els

cartells, les fotos, les maneres de
vestir. Els alumnes artístics im-
primeixen caràcter en el centre.

Hi ha facilitats per assistir a es-
pectacles per als joves estudiants
d’Arts Escèniques?

Tenim la possibilitat, que ens va
oferir l’Ajuntament fa temps in-
dependentment del color polític
que governa, de disposar d’entra-
des gratuïtes per a molts dels es-
pectacles que es programen a El
Jardí i a La Cate. Això va molt i
molt bé, perquè ens permet d’a-
nar a veure espectacles professio-
nals i de qualitat i, llavors,  ens
permet fer una crítica. Aquest tre-
ball forma els alumnes, també.
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PRÀCTICA REFERENT

Tots hem experimentat en al-
guna ocasió que l’aprenentatge
s’assoleix d’una manera més fà-
cil quan allò que ens ensenyen
ens interessa o desperta la nos-
tra curiositat. 

És amb aquesta intenció que
he introduït els jocs de taula a la
classe de matemàtiques, en
grups d’alumnes desmotivats
que no aconseguia engrescar per
molt que m’hi esforçava. 

Començo per jocs amb ins-
truccions senzilles i augmento la
dificultat per anar treballant di-
ferents conceptes i habilitats com
poden ser els eixos de coordena-
des (utilitzats a la Guerra de vai-
xells o en el joc Tuareg) o la geo-
metria (presents en el Blokus o el
Tantrix). 

Els jocs van canviant en funció
dels interessos, les necessitats o
les dinàmiques de cada grup.

Per acabar puc dir que l’expe-
riència és 100 x 100 positiva, ja
que he constatat que, tot jugant,

els alumnes no només posen en
pràctica el raonament deductiu
o inductiu, sinó que la cohesió del

grup, l’autoestima i la motivació
milloren d’una manera sorpre-
nent.

*Ferran Baró i Nin és professor
de matemàtiques i forma part
del Grup de Treball Jugamat.
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«L’alumnat artístic
imprimeix caràcter
en el centre»

ENTREVISTA

Xixon Heras PROFESSORA DE LLENGUA I LITERATURA

CATALANES I PROFESSORA DE TEATRE AL BATXILLERAT D’ARTS ESCÈNIQUES

Xixon Heras va iniciar la seva trajectòria docent a l’Institut Alexandre Deulofeu i mai no se n’ha mogut. BORJA BALSERA

«Jungle Speed», «Tantrix» o «Mastermind»  són jocs que requereixen d’habilitat i reflexos. MAIRENA RIVAS

Editen:

Els editors del suplement Diàlegs dʼEducació
no tenen perquè compartir les opinions
expressades en les diferents seccions. 
Per a més informació adreceu-vos a:
www.sealtemporda.net.

Col·laboren:

Els alumnes posen en pràctica el raonament deductiu o inductiu i milloren la cohesió i la motivació�

Els jocs de taula a l’aula de matemàtiques


