
PROGRAMACIÓ 
D’ESPECTACLES 
PER A ESCOLES 
AMB INFANTS

DE 0 A 14 ANYS 

CURS 
2017-2018

A L’ATENCIÓ DE

ESPAIS D’EXHIBICIÓ

i a la vostra escola!



VIU EL TEATRE
Aquest curs 2017-2018 arribem a la 14a. edició del cicle Viu el Teatre amb l’escola. 
Una programació d’espectacles i activitats adreçats a escoles, per introduir els infants i joves en les 
arts escèniques i les seves diverses disciplines, amb l’objectiu de descobrir l’art de les emocions 
amb propostes de qualitat i innovadores que obren les portes de la imaginació, el debat, la reflexió 
i l’aprenentatge.

Els cinc espectacles que us proposem disposen d’un dossier pedagògic amb propostes d’activitats 
per fer abans i després de veure l’obra, perquè els alumnes puguin gaudir i aprofitar l’experiència 
d’anar i veure teatre al 100%. Segueixen a la vostra disposició les visites “Secrets al darrere 
del teló!”, on un recorregut per les entranyes del teatre i una xerrada amb l’equip artístic fan les 
delícies dels alumnes, veient i aprenent tot el que hi ha i passa en un teatre quan no hi ha funció.

Des de Viu el Teatre us convidem a descobrir en aquestes pàgines tota la programació d’espectacles 
i activitats que us hem preparat per a aquest curs 2017-2018. També podeu ampliar la informació 
amb material audiovisual i pedagògic a www.viuelteatre.com

Us esperem al teatre! 

EQUIP HUMÀ
Director artístic: Lluís Juanet / Producció i comunicació: Sara Gomez i Gisela Juanet / Cap 
tècnic: Carles Merodio / Ajudant de producció: Jose Plaza / Disseny gràfic: Natàlia Guimerà / 
Administració: Ana Mª Montero / Assessor pedagògic: Moi Aznar.

Els espectacles 
marcats amb 
el segell de la 
furgoneta, po-

den visitar la vostra escola. 
Demaneu-nos informació i 
pressupost i us acostarem la 
màgia del teatre sense haver 
de desplaçar-vos!
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TROBAREU TOT EL MATERIAL INFORMATIU 
(FITXA PEDAGÒGICA, TRÀILER, ETC.) DE CADA ESPECTACLE A:

www.viuelteatre.com

 ESPECTACLE GÈNERE FUNCIONS ADREÇAT A... ESPAI EXHIBICIÓ

 ALÍCIA AL PAÍS    
 DE LES MERAVELLES  Teatre musical 13, 14 i 15 de Primària (C.I. /C.M./C.S.) Teatre Romea
 Marta Buchaca  desembre 2017 1er i 2on ESO

 PINTAMÚSICA  
 Berta Ros Música,  25 i 26 de Llar d’infants,  Teatre
 G. Juanet i L. Lliró art i teatre gener 2018 P3 i P4 Romea

 EL PETIT DALÍ 
 Anna Obiols i Subi Teatre 1 i 2 de P5 i Primària   Teatre   
  amb cançons febrer de 2018 (C.I. /C.M.) Romea

 CINEMÚSICA 
 Berta Ros i Gisela Juanet Música,  8 i 9 de Llar d’infants,  Teatre
  cinema i teatre febrer 2018 P3 i P4 Romea

 PATATU 
 Àngels Bassas Teatre 2, 22 i 23 de P5 i Primària (C.I.)  Teatre Romea
  amb cançons març de 2018   

HORARIS FUNCIONS
Pintamúsica i Cinemúsica - Funcions a les 10.15 h i 11.15 h i 12 h

Resta d’espectacles - Funcions a les 10.30 h i 12 h
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ESPECTACLES I FUNCIONS
CURS 2017-2018



ALÍCIA AL PAÍS DE LES MERAVELLES
Autora: Marta Buchaca (a partir de l’original de Lewis Carroll)

VALORS PEDAGÒGICS
- Adaptació d’un clàssic al temps actual
- L’ús del telèfon mòbil amb criteri
- Gaudir del present
- Qüestionar el que ens envolta

SINOPSI
El dia que l’Alícia fa 10 anys li regalen el 
seu primer mòbil, però el conill blanc l’hi 
roba i ella el persegueix per recuperar-lo. 
L’Alícia haurà de recórrer el país de les me-
ravelles fins a arribar al palau dels mòbils, 
on trobarà una reina que perd el cap per 
les noves tecnologies i que li posarà les 
coses molt difícils per tornar a casa. Amb 
aquest viatge, la protagonista descobrirà 
el valor de la imaginació i de la lectura, i 
aprendrà a fer servir les tecnologies amb 
criteri. La història que tots coneixem, però 
ambientada als nostres temps, on els nens 
conviuen amb la tecnologia a diari.

FUNCIONS ESCOLARS
13, 14 i 15 de desembre de 2017 -10.30 h i 12 h

LLOC PREU
Teatre Romea 9,50 € per alumne

DESTAQUEM
Transmet valors i és actual i divertida, i 
com a revisió d’un clàssic també permet 
treballar l’obra de L. Carroll amb els nens 
més grans. 
Sara Sánchez, Escola El Polvorí

____4 WEB www.viuelteatre.com     RESERVES escoles@viuelteatre.com i 93 432 43 69

GÈNERE DURADA
Teatre musical 70 minuts

IDIOMA ADREÇAT A
Català Primària (C.I./C.M./C.S.)  
 i 1er i 2on ESO



PINTAMÚSICA
Autores: Berta Ros, Gisela Juanet i Lorena Lliró
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VALORS PEDAGÒGICS
-  Colors, textures, sensacions i sons
-  La música clàssica de Vivaldi i música tra-

dicional catalana adaptades per a nadons

SINOPSI
Un quadre blanc, quatre colors i músi-
ca clàssica i popular en directe són els 
ingredients principals d’aquesta expe-
riència creativa per a nadons i els seus 
acompanyants. Tres músics, actors i can-
tants són els encarregats de guiar-nos en 
aquest viatge creatiu a través de les esta-
cions de l’any que ens porten a crear una 
adaptació del quadre “Dona i ocells en la 
nit” de Joan Miró. Això és Pintamúsica: un 
viatge sensorial per escoltar, mirar i crear!

FUNCIONS ESCOLARS
25 i 26 de gener de 2018 - 10.15 h, 11.15 h i 12 h 

LLOC PREU
Teatre Romea 7 € per alumne

DESTAQUEM
D’una senzillesa comparable a la simplici-
tat d’una cançó de bressol, quasi xiuxiuejat 
a cau d’orella.
Jordi Bordes, crític teatral

WEB www.viuelteatre.com     RESERVES escoles@viuelteatre.com i 93 432 43 69 5_____

GÈNERE DURADA
Música, art 35 minuts
i teatre

IDIOMA ADREÇAT A
Visual Llar d’infants, 
 P3 i P4



EL PETIT DALÍ
Autors: Anna Obiols i Subi

VALORS PEDAGÒGICS
- L’obra de Salvador Dalí acostada als nens 
-   La importància de la imaginació en el 
  procés creatiu
- La música

SINOPSI
Aquesta és la història d’un geni... d’un pe-
tit geni nascut a Figueres. Així comença 
la història d’en Salvi, un nen alegre i so-
miador a qui li agrada dibuixar a la platja 
on va per deixar volar la seva imaginació. 
Un dia, troba dins l’aigua una clau grossa i 
brillant. La il·lusió de saber d’on és la clau 
i sobretot què obre, el durà a recórrer un 
llarg viatge ple d’aventures on coneixerà 
molts personatges. Un espectacle amb 
música on l’humor, la fantasia i una gran 
dosi d’imaginació ens faran viatjar en el 
peculiar món de Dalí.

FUNCIONS ESCOLARS
1 i 2 de febrer de 2018 - 10.30 h i 12 h

LLOC PREU
Teatre Romea 7 € per alumne

DESTAQUEM
El surrealisme de Dalí no és quel com fàcil 
d’entendre i aquesta història fa més proper al 
públic infantil l’univers de l’artista de Figueres. 
Barcelona Cultura

GÈNERE DURADA
Teatre amb 65 minuts
cançons

IDIOMA ADREÇAT  A
Català P5, Primària 
 (C.I. /C.M.) 
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CINEMÚSICA
Autores: Berta Ros i Gisela Juanet

VALORS PEDAGÒGICS
- La creativitat
- L’expressió corporal 

- La música en directe

SINOPSI
Veniu a gaudir del nostre petit homenatge 
al cinema mut, on la música en directe 
ens guiarà per una història d’històries 
plenes d’emocions que ens recordaran 
escenes úniques del cinema en blanc i 
negre. Un viatge proper i familiar, pen-
sat per compartir amb la mainada amb 
l’objectiu de percebre sensacions a tra-
vés dels sons, la imatge i el moviment. 
Comencem? 3, 2, 1... Acció! FUNCIONS ESCOLARS

8 i 9 de febrer de 2018 - 10.15 h, 11.15 h i 12 h

LLOC PREU
Teatre Romea 7 € per alumne

DESTAQUEM
Fantàstics 30 minuts plens de sensibilitat 
artística. 
Laura García, mare d’un infant

GÈNERE DURADA
Música, cinema 30 minuts
i teatre 

IDIOMA ADREÇAT A
Visual Llar d’infants, 
 P3 i P4

GÈNERE DURADA
Teatre amb 65 minuts
cançons

IDIOMA ADREÇAT  A
Català P5, Primària 
 (C.I. /C.M.) 

WEB www.viuelteatre.com     RESERVES escoles@viuelteatre.com i 93 432 43 69 7_____



PATATU
Autora: Àngels Bassas

VALORS PEDAGÒGICS
- El treball en equip
- L’ordre de la naturalesa

- L’èxit després de l’esforç

SINOPSI
En Patatu és el badoc de sempre. Quan 
baixa al poble sempre es fum una bona 
patacada amb el seu trineu i en Martí es 
desespera, però sempre està disposat a 
donar-li un cop de mà i tots dos s’ho pas-
sen d’allò més bé. Però a Patatum les co-
ses no són com sempre; hi passa alguna 
cosa estranya: la Malèvola ha fet un en-
canteri que ha trastocat el sol i la lluna i 
de retruc a tot el poble i els seus habitants. 
En Patatu i els seus amics tenen una gran 
responsabilitat: fer tornar l’ordre natural de 
les coses a Patatum. Se’n sortiran?

FUNCIONS ESCOLARS
2, 22 i 23 de març - 10.30 h i 12 h

LLOC PREU
Teatre Romea 7 € per alumne

DESTAQUEM
L’espectacle funciona i farà les delícies de 
tots els lectors i lectores del Patatu. 
Ferran Baile, crític teatral
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GÈNERE DURADA
Teatre amb 60 minuts
cançons 

IDIOMA ADREÇAT A
Català P5 i Primària (C.I.)
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ESPAIS D’EXHIBICIÓ
TEATRE ROMEA 
Carrer de l’Hospital, 51. 08001 Barcelona

Transport públic (plaça Catalunya)
Metro: L1 i L3
FGC
Rodalies Renfe
Autobús: 20, 21, 36, 57, 157, 64, 91

Teniu un teatre o un gran espai diàfan a la vostra escola? Re-
cordeu que tres dels nostres espectacles -Pintamúsica, 
Cinemúsica i El Petit Dalí- poden viatjar i representar-
se en les vostres instal·lacions sense que us hàgiu de 
desplaçar al centre de la ciutat. 

Consulteu-nos les condicions i us farem arribar tota la infor-
mació necessària amb el pressupost a mida per a vosaltres.

Viu el Teatre us acostarà la màgia del teatre sense moure-us 
de la vostra escola!

TEATRE ROMEA

PLAÇA CATALUNYA
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VIATGEM A LA 
VOSTRA ESCOLA



MÉS ACTIVITATS I SERVEIS

SECRETS AL DARRERE DEL TELÓ!
Amb Viu el Teatre amb l’escola us oferim la possibilitat de veure el teatre per dins. Descobriu 
els secrets del teatre amb els alumnes amb una visita de 45 minuts abans o després de la funció. 
Visitarem tot el que està a la vista del públic però també ens endinsarem en els espais més 
desconeguts de l’edifici, on els actors i actrius, els tècnics, els regidors i tots els professionals 
que fan possible la posada en escena de l’espectacle es mouen en silenci i a les fosques. Esceno-
grafia, attrezzo, bambolines, caixa negra, vestuari i maquillatge, politges i cordes, ja sabeu com i 
per a què es fa servir cadascun dels elements teatrals?

A més, podreu conversar amb els protagonistes dels espectacles, que us explicaran de pri-
mera mà què significa ser dalt d’un escenari. De segur que els alumnes tindran moltes preguntes 
sobre la seva feina: Quant han tardat a aprendre’s el guió? Què fan si s’obliden de què han de dir? 
Com controlen els nervis a escena? Aquests són dubtes que podreu resoldre amb una xerrada amb 
els actors i actrius, on els alumnes seran els creadors de la conversa. Preu 3 € per alumne.
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MÉS ACTIVITATS I SERVEIS

SERVEIS A AMPES I AFES
Des de Viu el Teatre amb l’escola també us donem suport i servei a les activitats culturals i fes-
tives de la vostra escola. Necessiteu assessorament i serveis artístics per animar la vostra festa? 
Nosaltres us oferim tots aquests serveis i moltes més idees per fer d’aquell dia una experiència 
inoblidable! 

Espectacles: espectacles d’interior o a l’aire lliure per a totes les edats i del gènere que vosaltres 
trieu: teatre, música, màgia, dansa...

Inflables i jocs gegants: ideals per omplir espais exteriors i fer del pati de la vostra escola una 
divertida aventura d’obstacles a superar.

Maquillatge: Personatges de fantasia, animals o superherois, entre d’altres. Trieu la temàtica i un 
equip de maquilladores professionals transformarà els infants en els seus personatges preferits. 

Tallers de manualitats: tisores, paper, cola i a crear! Tallers de punts de llibre, origami, trucs de 
màgia i molts més per despertar la creativitat.

Demaneu pressupost personalitzat escrivint a escoles@viuelteatre.com o trucant al 93 432 43 69 11_____



“La creativitat i l’emotivitat 
són valors imprescindibles 

per a l’educació integral de les persones”

Reserves a:

www.viuelteatre.com
Telèfon 93 432 43 69

escoles@viuelteatre.com 

#viuelteatre

Seguiu-nos a les nostres xarxes socials!

Organitzat per: Amb el suport: Formem part de:


