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La jove Helen Keller, cega, sorda i muda des de la infància, s’ha convertit en una persona frustrada i violenta. Desesperats, els seus pares contracten Anne
Sullivan, una professora mig cega, perquè es convertisca en la seua tutora. Amb perseverança, amor i tossuderia, Anne trencarà el silenci de Helen i l’ensenyarà a comunicar-se.
Basada en la impressionant història real de Helen Keller i Anne Sullivan, aquesta obra de teatre inspiradora i inoblidable s’ha convertit en tot un clàssic.

TEMÀTICA: la discapacitat auditiva i visual, la
superació, la solidaritat, l’amor, la perseverança,
l’esforç.
GÈNERE: teatre, realisme.
EDUCACIÓ EMOCIONAL: la perseverança de la
professora farà que l’alumnat s’adone de la
importància de saber tolerar la frustració i buscar
solucions alternatives als problemes.

CLAUS PER A LA LECTURA
Les discapacitats auditives i visuals
L’obra de teatre està basada en la impressionant història real de Helen Keller i Anne Sullivan. Les dues
van sofrir diversos graus de discapacitat –visual i auditiva– i, amb esforç, van aconseguir superar-se per a
aconseguir els seus objectius malgrat les grans dificultats que havien d’afrontar-hi.
La comunicació
El miracle d’Anne Sullivan posa de manifest la importància de poder dialogar amb les persones del nostre
entorn per a poder viure en societat i desenvolupar-nos
plenament. Sense paraules, no podem donar forma a
les nostres idees. A més a més, per naturalesa, els humans necessitem poder relacionar-nos amb altres persones i expressar-nos en major o menor mesura.
Les normes socials
Anne inicia l’educació de Helen i, a poc a poc, aconsegueix que aquesta accepte les normes familiars.
Abans de seguir-les, però, les situacions incòmodes
i violentes eren habituals en la família Keller. Només després d’aprendre a respectar les regles, Helen
s’obrirà també a la dactilologia.

MÉS RECURSOS
 ropostes didàctiques descarregables en
P
www.bromera.com.
E
 s pot visualitzar la pel·lícula El miracle
d’Anne Sullivan, basada en aquest títol.
 ambé pot ser una bona experiència per a
T
l’alumnat descobrir l’alfabet de dactilologia
que utilitzava Helen per a comunicar-se i,
fins i tot, aprendre’n un poc.

