
Mira-t'ho diferent

De totes les màscares creades, i a partir dels textos que les acompanyen, es van fer quatre
subgrups en funció dels diferents aspectes que es volien treballar amb cada màscara. Tot i així
moltes de les màscares acaben treballant més d'un aspecte per tant poden estar englobades en
més d'un grup.

Per calmar l'agressivitat

En aquest cas les màscares tenen la característica comuna d'estar ideades per disminuir l'agressivitat.
Els usuaris serien persones amb un temperament agressiu i la finalitat de la màscara seria assumir
situacions que els posen tensos
d'una manera més tranquil·la i
d'aquesta manera afrontar-les
d'una manera més pacífica.

Per a treballar l'autoestima

Aquest grup de màscares va
destinat a persones amb baixa
autoestima, que els costa creure
en elles mateixes. El que es pretén
amb aquestes màscares és que
aquestes persones sàpiguen
apreciar el que tenen i com són, i treure'n potencial, i d'aquesta manera incrementar l'autoestima.

Per a conèixer-se  un mateix

Les màscares que pertanyen a aquest grup estan pensades per ser utilitzades com una eina per
fer una introspecció individual cap a un mateix. Per aprendre coses sobre un mateix i fer-se una
anàlisi personal. 

Per a treballar l'aïllament

Pel que fa aquest grup, la funció de les màscares és aïllar l'usuari de situacions que li són desagradables
i que no pot evitar. L'ús d'aquestes màscares li permet desconnectar uns... [llegir més]

Presentem el resultat de les sessions que un
grup d'alumnes d'Educació Social van realitzar
sobre la utilització de les màscares, partint d'un
cas imaginari en el qual l'ús de la màscara
pogués ser una bona eina de treball.

Les alumnes autores de les màscares van ser
les següents: Carla Alís Medina, Raquel Blanca,
Judit Collell, Xènia Estatuet, Anna Gironell, Cristina
Hernández, Estela Maldonado, Sabina Masó,
Beatriz Mateo, Marta Ortiz, Victoria Pendón,
Ruth Ramos i Estefania Ruano. La coordinadora
del  treball va ser la professora Laura Morejón.
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 “MIRA-T’HO DIFERENT”  
 
En aquesta pàgina i les següents presentem el resultat de les sessions que un grup 
d’alumnes d’Educació Social van realitzar sobre la utilització de les màscares, partint d’un 
cas imaginari en el qual l’ús de la màscara pogués ser una bona eina de treball. 
De totes les màscares creades, i a partir dels textos que les acompanyen, es van fer 
quatre subgrups en funció dels diferents aspectes que es volien treballar amb cada 
màscara. Tot i així moltes de les màscares acaben treballant més d’un aspecte per tant 
poden estar englobades en més d’un grup.  
Les alumnes autores de les màscares van ser les següents: Carla Alís Medina, Raquel 
Blanca, Judit Collell, Xènia Estatuet, Anna Gironell, Cristina Hernández, Estela 
Maldonado, Sabina Masó, Beatriz Mateo, Marta Ortiz, Victoria Pendón, Ruth Ramos i 
Estefania Ruano. La coordinadora del  treball va ser la professora Laura Morejón. 
 
- PER CALMAR L’AGRESSIVITAT 
En aquest cas les màscares tenen la característica comuna d’estar ideades per disminuir 
l’agressivitat. Els usuaris serien persones amb un temperament agressiu i la finalitat de la 
màscara seria assumir situacions que els posen tensos d’una manera més tranquil·la i 
així afrontar-les d’una forma més pacífica. 
  


- Màscara suau 
- Endolça’t, endolça   
- Evita-agressions 
 
- PER A TREBALLAR L’AUTOESTIMA  
Aquest grup de màscares va destinat a persones amb baixa autoestima, que els costa 
creure en elles mateixes. El que es pretén amb aquestes màscares és que aquestes 
persones sàpiguen apreciar el que tenen i com són, i treure’n potencial, i d’aquesta 
manera incrementar l’autoestima. 
  


- Descobreix 
- Fem d’avui un demà millor 
- Dos en un 
- Sense Títol 
 
- PER A CONÈIXER-SE  UN MATEIX  
Les màscares que pertanyen a aquest grup estan pensades per ser utilitzades com una 
eina per fer una introspecció individual cap a un mateix. Per aprendre coses sobre un 
mateix i fer-se una anàlisi personal.  
  


- La vida continua 
- Entumultamiento    
- Energia       
- Amb un altre color  
 
- PER A TREBALLAR L’AÏLLAMENT  
Pel que fa aquest grup, la funció de les màscares és aïllar l’usuari de situacions que li 
són desagradables i que no pot evitar. L’ús d’aquestes màscares li permet desconnectar 
uns moments en aquestes situacions. 


 
- Màscara per no estar amb vosaltres 
- Yo 







Títol de la màscara: Yo 


 


La màscara “Yo” està pensada per a les dones d’ètnia gitana, per a totes aquelles dones que sovint s’han 
vist amb un futur molt marcat en el qual elles tenen un paper molt important però molt poc valorat. Plenes 


d’energia, imaginació i molta força, però alhora supeditades a l’home i amb una sobrecàrrega de 


responsabilitats que ofeguen la seva persona. 


La finalitat d’aquesta màscara és aïllar la dona gitana del seu entorn per tal d’oferir-li un temps per a ella 
deixant de banda les pressions socials i familiars per una estona. 


La màscara “Yo” esta feta amb una tela negra ja que sovint el dol es present en les seves vides tot i que 


podria ser d’un altre color o estampat. La tela tapa les orelles amb uns cotonets per tal de no sentir res que 
pugui distreure-la. Els ulls van tapats amb un antifaç de dormir negre que també es pot substituir per un 


antifaç de líquid relaxant amb la funció de privar de visió i relaxar a qui la porta. La boca queda lliure i no 


es tapa, a diferència dels cabells i el coll que es cobreixen amb la tela negre per donar una sensació de 
protecció. 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


   Yo 


 


 


          Dos en un 
 


 


Títol de la màscara: Dos en un 
 


Podem utilitzar aquesta màscara per treballar l’autoestima. Com bé sabem el pas dels anys s’expressa en 


el nostre cos; les arrugues, les taques... són alguns dels trets característics de la vellesa. Ara bé, els 
podem rebutjar i jutjar o els podem acceptar com un simple reflex físic que forma part de la nostra identitat.  


En posar-nos aquesta màscara ens adonem que qui hi ha al darrere som nosaltres mateixos, disfressats 


amb dues actituds diferents; la d’acceptació o la de rebuig. Podem veure que el material utilitzat és 


exactament el mateix, però si l’observem des d’un punt de vista optimista i positiu, l’expressió és ben 
diferent de si ho fem amb rebuig i odi cap al nostre propi cos. Per exemplificar aquest fet, a la màscara 


podem observar com les arrugues (simulades amb xinxetes) amb una actitud pessimista poden ser molt 


doloroses. En definitiva, tot depèn de la nostra voluntat de canvi i transformació, és per això que si 
aprenem a acceptar-nos i a estimar el nostre cos de ben segur que aquest en sortirà beneficiat! 


 


Material: 


- Guix 
- Tela metàl·lica ( per fer el motlle) 


- Fil d’espart 


- Xinxetes ( per simular les arrugues) 
- Pintura de varis colors 


- Palets per aguantar-la 


 
Col·lectiu: Gent Gran 


 


 







Títol de la màscara: Amb un altre color. 
 


Perquè tots tenim pors que ens angoixen, perquè aquestes pors de vegades arriben a ser irracionals, 


perquè ens bloquegem i som incapaços/es de veure-les des d’un altre punt de vista. Per tot això i més, la 


creació d’aquesta màscara, que a través dels seus ulls folrats amb paper de cel·lofana, ens ajudarà a 
veure la nostra por d’un altre color, o fins i tot, ens ajudarà a riure’ns-en d’ella. Perquè no tot és com ens 


sembla que és, sinó que depèn de com ens ho mirem. I ens ajudaran a calmar-nos davant la por, els 


dibuixos que hi ha a l’antifaç, són símbols que relaxen la persona que els ha fet. 
 


La cartolina, perquè és un material fàcilment manipulable per poder fer la forma desitjada, i també, perquè 


no pesa, així no ens molesta al posar-nos-la. La seva forma és de papallona per intentar plasmar d’alguna 


forma la següent metàfora: la por, vista com un cuc, que més endavant, es transforma en una papallona, 
és a dir, que la por es transforma, o fins i tot, desapareix. 


L’elecció del paper de cel·lofana no és casual, sinó que és perquè ompli de color la màscara. També n’he 


posat als ulls, així, veiem la realitat d’un altre color.  
 


 


 
 


 


 


 
 


 


 
 


 


 
 


 


 


  Evita-agressions 
 


 


 
   Amb un altre color        


 


 


Títol de la màscara: Evita-agressions 
 


La meva màscara va destinada a aquelles persones que no saben controlar-se en determinades 


situacions com són ara situacions agressives, etc. Per això, vaig crear una màscara que tenia diferents 
significats:  


- La forma de la cara era la forma de la senyal de circulació: STOP. Amb això volia dir que tal i com diu la 


senyar de circulació STOP és que en situacions agressives s’ha de parar a pensar en l’entorn, en el que 
està passant en aquell mateix moment i després actuar.  


- El color de la cara el vaig pintar de blanc perquè simbolitzava que aquest color donava molta més 


tranquil·litat que els altres. Així doncs, l’usuari podria calmar-se davant d’aquestes situacions concretes.  


- En la boca, hi ha escrit la paraula STOP perquè significava que en aquestes situacions hauria de parar i 
pensar en el que està passant en comptes de començar a actuar sense pensar en la situació. 


- Els ulls els vaig fer de coto perquè l’usuari mirés la situació amb més tranquil·litat i no pas amb tanta 


ràbia. 
- I finalment, al nas hi vaig dibuixar una flor perquè actués amb amor.  


 


El material que vaig utilitzar va ser el cartró per a la cara, el cotó per als ulls i vaig dibuixar una flor amb 


paper per al nas. Vaig utilitzar el cartró perquè el paper el trobava com a material molt fi i vaig pensar que 
el cartró donava més sensació de seguretat. Els ulls eren de cotó perquè es mirés la situació amb més 


tranquil·litat i suavitat, i finalment, el nas era de paper perquè l’usuari no actués amb rebel·lia sinó amb 


amor i, per això, vaig triar el paper perquè és un material prim i així l’usuari podria actuar amb delicadesa.  
 







 


Títol de la màscara: Sense títol 


 


Aquesta màscara és utilitzada per una noia de 27 anys, que acaba de deixar el seu tractament en una 


narcosala i està en procés de metadona. Així doncs, el seu sentiment d’impotència fa que li sigui molt 
difícil adaptar-se al nou món que li espera. A més, sent una gran angoixa, ja que no sap com començar 


una nova vida  i creu que, segurament, li costarà trobar feina, que no serà acceptada per les persones que 


l’envolten. 
Per tant, la màgia d’aquesta màscara és que quan se la posi, tot serà més bonic i agradable; tot serà de 


colors, tot i els últims anys de la seva vida. A més, aquesta màscara està plena de simbologia. Aquesta és 


la següent: 


La forma rodona de la màscara significa el seu propi món. Les flors que té com a pestanyes volen dir que, 
a part d’haver estat una drogodependent, té una gran naturalesa, que és la base per a ser acceptat. Els 


quatre punts que té situats al costat de cada ull són l’equilibri. L’espiral en forma de sol és el més important 


de la màscara, ja que mostra la seva vida: aquesta comença amb un gran dubte, l’interrogant, que fa que 
acabi endinsada en el món de les drogues. Més tard, es planteja què fer amb la seva vida. Al principi la 


comença a veure molt fosca tot i que després, comença a sortir-se’n i deixa de banda la seva por i la seva 


dependència vers les drogues (atenció tonalitats espiral). Aquest és el moment en què aconsegueix arribar 
a la felicitat, l’om. Arran d’això, pot dur una vida diferent i tots els seus grans problemes desapareixeran 


(gotes negres que surten disparades de l’espiral), tot i que li deixaran algunes marques permanents, però 


insignificants per a poder continuar amb la seva vida (punts que hi ha al cantó de cada gota negra). Els 


rajos de llum que surten del sol és la forma optimista en que es plantejarà el seu nou camí. 
 


 


 
 


 


 
 


 


 


 
 


 


 
 


 


 


 
Sense Títol 
 







Títol de la màscara: Descobreix 
 
Aquesta màscara serveix per a persones que tenen l’autoestima baixa, i no volen ser vistos pels altres. És 
una màscara feta amb cartró, paper de diari, xinxetes, fil, cinta adhesiva, i pintura (blanca, negra i blava). 
És una màscara feta amb materials molt simples, que passa desapercebuda si qui la porta ho vol així, atès 
que si s’ aixeca, plega, o es corren les diferent parts de què està formada, canvia de forma. Així doncs, 
quan la portadora de la màscara se sent segur/a i vol mostrar el seu rostre o alguna part d’aquest, ho pot 
fer corrent les cortines de la part dels ulls, baixant el cartró de la part de la boca, o cargolant els serrells de 
la part lateral de la cara. Es pot baixar i modificar, solament una part, ja que moltes vegades només volem 
mostrar una part de la nostra personalitat, o del nostre/a físic a segons quines persones o situacions de la 
vida tinguem davant. 
Els serrells fets amb paper de diari que baixen fins a la part dels ulls del portador/a de la màscara, estan 
fets amb molts fils de paper, amb la qual cosa distorsionen i molesten  la visió de qui porta la màscara, 
mentre que paral·lelament, a les persones que veuen o volen veure la persona portadora de la màscara 
també els és difícil contemplar-la clarament. Per tant, es crea un joc en què la voluntat de la persona 
portadora de la màscara i la de la persones que l’observen han d’estar d’acord a voler-se conèixer per 
poder-se veure, parlar o escoltar. 
Quan hi hagi un “feeling” total entre el portador/a de la màscara i qui observa, el portador/a de la màscara 
se la podrà treure, representant d’aquesta manera la seva seguretat, i l’autoestima normal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           Màscara per no estar amb vosaltres 
 
 
      Descobreix 
 
 
Títol de la màscara: Màscara per no estar amb vosaltres 
 
Màscara adreçada a infants de famílies desestructurades, que viuen constantment situacions de 
maltractament a casa, de les quals volen fugir per la por que els provoquen. 
La màscara se l’haurien de posar cada cop que sentissin por, que desitgessin no ser espectadors d’allò 
que veuen i escolten. Haurien de tancar-se en una habitació de la casa (millor la seva), posar música 
preferiblement per no escoltar res, tancar els ulls i pensar en el que sent en posar la seva cara en contacte 
amb el cotó de la part interior de la màscara. Important que els pares coneguin l’ús de la màscara, si tenen 
un mínim de consideració deixaran que el seu fill s’evadeixi de la situació. 
La màscara s’elabora amb cartró dur. La part exterior es folra de paper de plata i la interior de cotó de 
colors. Tot s’enganxa amb cola blanca. 
� Part interior: ha de transmetre al nen suavitat, escalfor, calma, que s’adoni que hi ha coses agradables 
fora d’aquell moment que viu.  
� Part exterior, és platejada imitant la màscara d’un cavaller, de manera que ningú la pot traspassar, el 
protegeix, el fa sentir-se fort. Se l’han de treure quan ja tot estigui en calma. 
 







 
Títol de la màscara: La vida continua  
 
Sóc una dona de 78 anys i des de fa uns mesos començo a tenir greus oblits; moltes vegades no recordo 
quin era el carrer per arribar a la botiga del barri, com es deia la meva néta o quin passadís em portava al 
bany. Com podreu comprendre, els últims mesos no han estat els millors de la meva vida, i estic patint un 
dels pitjors moments. Fer aquesta màscara significa el camí de la meva vida, en el qual cada color 
representa una època concreta, i em demostra que no tot ha estat sempre com hauria desitjat.  La part del 
front, em demostra que, tot i el canvi radical que m’envolta, no m’haig d’enfonsar, ja que la vida continua, i 
haig de lluitar perquè sigui el més feliç possible.  
  
Material:  
� Cartró 
� Pintures 
� Retoladors 
� Paper  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                Fem d’avui un demà millor 
 
 
 
          La vida continua 
 
 
Títol de la màscara:  Fem d’avui un demà millor 
 
He escollit aquest títol perquè he volgut fer una màscara que sigui una eina de treball per millorar el  
context social i personal d’una persona en concret. 
La màscara està inspirada en una noia que té una lleu discapacitat. És una noia que desenvolupa  sola 
gairebé totes les seves obligacions a la vida quotidiana però degut a la seva timidesa i manca 
d’autoestima es deixa influenciar moltíssim per les altres persones fins al punt de posar-se en  una situació 
de perill. Cal destacar que és una noia que viu en un pis tutelat i mostra molta manca d’atenció i d’afecte. 
Davant d’aquest petit diagnòstic he volgut fer una màscara per treballar l’autoestima i la seguretat amb 
aquesta noia. La màscara té dues cares, la cara del davant  serveix perquè la noia mostri i especifiqui als 
altres com es sent, ja que mai transmet cap sensació, sentiment o pensament. I la part del darrere, ha de 
servir perquè ella mateixa escrigui com pot canviar un estat d’ànim negatiu per un de positiu o bé mantenir 
un  de positiu. 
El material de què està fet la màscara, és de cartró per davant i de guix per darrere. He volgut fer la part 
del darrere amb guix perquè ella mateixa pugui escriure i conscienciar-se de tot allò que pot fer per millorar 
els seus estats d’ànims i pensaments i així aconseguir més autoestima i seguretat. Cal destacar que volia 
subjectar-la a través d’un pal col·locat entre les dues cares però he tingut moltes dificultats per enganxar-lo 
i finalment no l’he posat. 
 
 
Títol de la màscara:  Entumultamiento 







 
És una màscara feta amb una caixa de sabates.  
Consta de dues parts: 
-l'exterior que esta folrada amb paper negre, un reixat que ocupa gairebé tota la part frontal de la màscara. 
aquest reixat té entremig uns fils de colors que no permeten gaire la visió. 
-la part interior està folrada amb un paper de color plata que fa com de mirall, perquè quan la persona es 
posi la màscara vegi la seva imatge distorsionada reflectida. També hi ha tot de petits ulls que miren 
fixament. 
Aquesta màscara esta pensada per ser utilitzada per una persona que ha fet un tractament de 
desintoxicació i encara està en el tractament o bé ha fracassat. En teoria representa que l'ha d'utilitzar algú 
que tingui una imatge de si mateix distorsionada i cruel, que es senti que tothom el jutja (per això hi ha els 
ulls, són les mirades de la gent del seu entorn). L'objectiu de la màscara és que la persona es senti tant 
angoixada que tingui ganes de treure-se-la. Aquest sentiment angoixant pot venir per la constant mirada 
de les persones del voltant, les que sent que el jutgen,i per la visió defectuosa causada pels fils de colors i 
el reixat. 
Un cop es tregui la màscara sentirà que l’única persona que l'ha jutjat ha set ell mateix/a.  S'intenta que un 
mateix vegi totes les coses positives que té com a persona i que es senti a gust amb si mateix. 
La base de la màscara esta feta de cartró, la raó per la qual he escollit aquest material és perquè el cartró 
és fràgil, es pot trencar amb facilitat... com l'autoestima d'aquesta persona. Si no es té cura de la caixa de 
sabates es trenca, és una metàfora de l'essència de l'autoestima: si no es cuida es pot acabar per perdre 
l'estructura d'un mateix. També és important el reixat, el reixat simbolitza la presó que sent d'ell mateix. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entumultamiento                        Màscara suau 
 
 
Títol de la màscara: Màscara suau 
 
Aquesta màscara ha estat pensada per a dues funcions principals. La primera de tranquil·litzar a la 
persona que se la posa, davant certes circumstàncies que la poden intranquil·litzar, evitant d’aquesta 
manera actituds agressives o de possibles conflictes. I la segona és la de mostrar un estat de tranquil·litat i 
al mateix temps atent a la situació que té a davant, per fomentar el diàleg davant de les agressions. 
 
 
Títol de la màscara: Endolça’t, endolça  
 
Adolescent en situació de risc molt agressiu amb tot el que l’envolta. La màscara feta de “xuxes” té com 
objectiu potenciar la part dolça de la persona perquè aquesta s’adoni que el seu voltant és menys agressiu 
si ell no ho és. Si ell es relaciona dolçament, els altres respondran amb un apropament; en canvi quan es 
relaciona agressivament els altres només volen allunyar-se’n. 
Però la màscara ha d’anar acompanyada d’una bossa de xuxes per evitar que els del voltant tinguin la 
temptació de robar-li alguna dolça, ja que si això passés seria totalment contradictori perquè el fet de 
sentir-se robat quan tu estàs sent dolç pot provocar sentir-se més agressiu.  
Tot i així la màscara no compleix el seu objectiu perquè finalment no ha quedat alegre ni  dolça sinó tot el 
contrari  a causa del fons negre. 
 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Endolça’t, endolça        Energia 
 
 
Títol de la màscara: Energia 
 
 Aquesta màscara representa els quatre elements i l’astre “Sol”. El sol dóna força als quatre elements: 
terra, aigua, aire i foc. L’element de foc es troba al centre de la màscara, on s’origina la potència, la força, 
l’energia, l’acció. El foc crema. L’aigua es caracteritza per apagar el foc i ser un element que transporta, 
s’enduu, un element profund i ple de secrets, que nodreix. Un element que pot arribar a tenir molta força. 
Després hi ha l’element terra, representat per uns triangles i una circumferència de color verd. L’element 
terra és un element de creixement, un element de purificació, sòlid, de fertilització. A continuació, ve 
l’element de l’aire, element intangible, element que representa la subtilesa, la lleugeresa, element volàtil 
que implica moviment i alliberació. Finalment, hi ha l’astre “Sol”, el que envolta tots els elements . 
Aquesta màscara està pensada per vèncer les pors. Els fils negres representen les pors. La 
circumferència vermella del centre representa la força interior de la persona. Les pors estan submergides 
en les profunditats de l’aigua i es nodreixen d’aquesta. El foc remou aquestes profunditats provocant que 
aquestes pors surtin a l’exterior. El foc, amb la seva força, crema moltes d’aquestes pors. L’aigua, s’enduu 
aquestes pors que abans estaven en les profunditats, per dur-les a la terra. A la terra la persona ja és 
conscient que les té perquè s’han solidificat. Una vegada n’és conscient, l’element terra l’ajuda a purificar 
aquestes pors per poder créixer. Un cop s’ha dut a terme una adequada fertilització perquè desapareguin, 
hi ha el traspàs a l’element aire, simbolitzat pel triangle que mira cap al centre i el que mira cap amunt. 
L’element aire es cuida d’alleugerir i alliberar la persona fent desaparèixer totes aquestes pors. El sol, amb 
la seva energia, s’encarrega que no apareguin una altra vegada i també s’encarrega de donar fortalesa 
perquè es pugui portar a terme tot aquest procés. El sol seria el suport, el que ajuda perquè tot això sigui 
possible. Ara bé, la força i l’energia que ajuda a que aquestes pors se’n vagin prové de l’interior de la 
persona. 
Els colors de la màscara són colors molt vius, cosa que ens podria transmetre una sensació de festivitat i 
alegria. L’alegria seria una bona manera per vèncer aquestes pors. Per aquesta raó, el material escollit és 
paper de colors perquè permet crear més vivacitat i més contrast. 
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