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ESPECTACLE

ACTIVITAT DATES I HORARIS ADREÇAT A

La petita Capmany

Hip Hop Big!

Alícia al país 
de les meravelles

Espectacles i funcions 
Teatre Romea Curs 2019-2020

* Els horaris poden estar subjectes 
a canvis en cas que no s’arribi a 
l’aforament mínim de la sala.

La granja 

Els espectacles marcats amb el segell de la maleta 
poden visitar la vostra escola. Demaneu-nos 
informació i pressupost i us acostarem la màgia 
del teatre sense haver de desplaçar-vos!

Si no teniu clar quin espectacle triar per a la vostra etapa educativa, poseu-vos 
en contacte amb el nostre Servei Educatiu a serveieducatiu@viuelteatre.com

Pintamúsica

El petit Dalí i el 
camí cap als somnis

HORARIS*

10 h i 11:30 h

10 h i 11:30 h

10 h i 11:30 h

10 h i 11:30 h

10 h i 11 h

10 h i 11:30 h

10 h i 11 hCinemúsica

ADREÇAT A

Primària 
(CI/CM/CS) 

Primària 
(CI/CM/CS) 
i 1r i 2n d’ESO

Primària 
(CI/CM/CS) 
i 1r i 2n d’ESO

Llar d’infants, 
P3, P4 i P5

Llar d’infants, 
P3 i P4

P5 i Primària
(CI/CM)

Llar d’infants, 
P3 i P4

FUNCIONS

11, 12 i 13 de 
desembre de 2019

16 i 17 de gener 
de 2020

26 i 27 de febrer 
de 2020

30 i 31 de març 
de 2020

10, 11, 12, 13 i 14 
de febrer de 2020

5 i 6 de març 
de 2020

12 i 13 de març 
de 2020

Secrets darrere 
el teló

GÈNERE

GÈNERE

Comèdia, 
teatre i titelles

Teatre musical

Teatre musical

Música, poesia, 
cançons i teatre

Música, art 
i teatre. Visual

Teatre musical

Música, cinema 
i teatre. Visual

Visita guiada per l’interior 
del teatre i conversa amb 
l’equip Viu el Teatre

Primària i 
1r i 2n ESO

Mateix dia de funció que els 
espectacles (a excepció de 
Pintamúsica i Cinemúsica)


