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Petit Romea amb l’escola!
Ja és aquí la 16a edició de Petit Romea amb l’escola, una programació 
especialment adreçada a centres educatius amb alumnat de 0 a 14 anys 
amb l’objectiu d’introduir els infants i joves en les arts escèniques. Els 
espectacles i activitats programades obren les portes a l’aprenentatge 
i generen debat i reflexió. Cerquem aportar una #miradacreativa que 
doni suport als valors pedagògics de cada història que presentem.

Els set espectacles programats disposen d’un dossier pedagògic amb 
activitats perquè alumnat i mestres puguin preparar i gaudir de l’experiència 
d’anar… al teatre amb l’escola. En finalitzar l’espectacle també oferim un petit 
col·loqui per a respondre dubtes i qüestions relacionades amb l’espectacle 
que hem vist. Per a aquelles escoles que vulguin aprofundir en el món del 
teatre més enllà de l’espectacle oferim la visita “Secrets al darrere el teló!”, 
un recorregut per les entranyes del teatre i una xerrada amb l’equip artístic 
que revelen tot el que hi ha i passa en un teatre quan no hi ha funció.

Des de Viu el Teatre, en col·laboració amb el Teatre Romea, us convidem 
a descobrir en aquestes pàgines tota la programació d’espectacles i 
activitats que us hem preparat per al curs 2019-2020. Podeu ampliar 
tota la informació a viuelteatre.com o trucant al 93 432 43 69.

Us esperem al teatre!

Més informació
Persona del contacte de Servei Educatiu: Sandra Gómez
Telèfon: 934 324 369
Correu electrònic: serveieducatiu@viuelteatre.com
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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)



BENVINGUTS AL TEATRE!
Professors i professores, educadores 
i educadors...

Les arts escèniques són una eina per 
educar en la sensibilitat, potenciar 
els cinc sentits i generar empatia. 
Un viatge emocionant i col·lectiu a 
través de la vostra imaginació. Que 
comenci, que comenci!!!
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La petita Capmany 
De Tanaka Teatre en coproducció amb la Fundació La Roda

La Maria Aurèlia no entén la feina del 
seu pare. Aviat descobrirà que el món que 
coneix està en perill: tot pot desaparèixer.

Acompanyada d’en Patufet, entrarà en un univers 
on personatges del folklore català l’ajudaran a 
lluitar contra l’Oblit, a descobrir-se a si mateixa 
i a millorar la relació amb seu el pare. Un viatge 
tendre i divertit a través de les tradicions populars 
per viure una aventura fantàstica i emocionant.

Espectacle de teatre, titelles, gegants, bestiari 
i màscares per a tota la família.

Funcions escolars: 
11, 12 i 13 de desembre de 2019
a les 10 h i a les 11:30 h

Lloc: Teatre Romea

Preu: 7,5 € per alumne

Valors pedagògics:
La importància de preservar 
les nostres tradicions.

La lluita per la igualtat de gènere.

Ser conscients de la varietat 
del nostre patrimoni cultural.

La comunicació dins de la família.

L’escola com a formadora 
de la persona.

Equip artístic:
Autores i intèrprets: 
Elsa Lluch i Ariadna Matas

Direcció: Adrià Aubert

Música: Lluís Cartes

Comèdia, teatre i titelles | 60 minuts | Català 
Primària (CI/CM/CS)

L’univers de La petita Capmany ha 
estat creat a partir d’un acurat treball de 
documentació guiat per la comissària de 
l’Any Aureli Capmany, Montserrat Garrich 
i gràcies al suport i la col·laboració de la 
família Capmany. La cultura del carrer 
condensada a l’escenari . Un homenatge 
a la dona pionera compromesa amb la 
lluita per la igualtat de gènere.
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Hip Hop Big! La gran aventura de la 
Caputxeta Vermella i en Peter Pan
De Vania Produccions

De petits quantes vegades hem desitjat 
ser grans? S’hauran acabat els malsons 
nocturns, menjarem tot el que ens agradi, 
podrem anar sols pel carrer i tornar a casa 
a l’hora que vulguem... 

Aquest desig es fa realitat pels nostres 
protagonistes: la Caputxeta i en Peter Pan. Tots 
dos s’han escapat dels seus contes! En un parc 
d’atraccions, traspassaran un mirall màgic i es 
faran grans! Però, potser és més complicat del 
que es pensaven. Mentrestant, dues aprenents 
de l’Escola de Fades, la Fada Fantàstica i la Fada 
Farra, hauran d’aconseguir retornar-los als contes. 

Trobaran el camí per tornar a casa? Tornaran a 
ser petits? Sort en tenim de vosaltres que ajudareu 
les fades!

Funcions escolars: 
16 i 17 de gener de 2020
a les 10 h i a les 11:30 h

Lloc: Teatre Romea

Preu: 7,5 € per alumne

Valors pedagògics:
El valor de l’esforç, el respecte, 
el treball conjunt, l’empatia, la 
responsabilitat i la resiliència.

Equip artístic:
Intèrprets: Gabriel Amengual, 
Arlet Escorihuela, Ariel Fernández, 
Pep Herrero, Anna Martínez, Júlia 
Morell, Daniela Morlán, Joan Roca, 
Martina Vázquez i Ainhoa Vidal. 
Amb la col·laboració màgica de 
Mònica Glaenzel.

Direcció i dramatúrgia: 
Elisenda Roca 

Coreografia i direcció coreogràfica: 
Gina de Haro

Teatre musical | 55 minuts | Català 
Primària (CI/CM/CS) i 1r i 2n d’ESO

Un conte de contes ple de màgia i hip-hop, 
on els petits i joves espectadors són també 
els protagonistes!
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Pintamúsica
De Viu el Teatre

Un quadre blanc, quatre colors i música 
clàssica i popular en directe són els 
ingredients principals d’aquesta 
experiència creativa per a nadons 
i els seus acompanyants. 

Tres músics, actors i cantants són els encarregats 
de guiar-nos en aquest viatge creatiu a través de 
les estacions 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!

Música, art i teatre | 35 minuts | Visual 
Llar d’infants, P3 i P4

“Des del moment en què s’asseuen a les 
catifes queden hipnotitzats. El joc de 
música, imatge i moviment els va encantar 
als nostres alumnes. Màgia, tranquil·litat, 
pausa, colors, il·lusió, complicitat i cura.”
 Sarai Espinosa, Escola de les Aigües.

Funcions escolars: 
10, 11, 12, 13 i 14 de febrer de 2020 
a les 10 h i a les 11 h

Lloc: Teatre Romea

Preu: 7,5 € per alumne

Valors pedagògics:
Colors, textures, sensacions i sons.

La música clàssica de Vivaldi 
i música tradicional catalana 
adaptades per a nadons.

Equip artístic:
Autores: Berta Ros, 
Gisela Juanet i Lorena Lliró

Direcció: Lluís Juanet 
i Gisela Juanet 

Intèrprets: Berta Ros-Núria Gómez, 
Raül Viana-Héctor Canós i Lorena 
Lliró-Cris Vidal-Silvia Suárez
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Funcions escolars: 
26 i 27 de febrer de 2020 
a les 10 h i a les 11.30 h

Lloc: Teatre Romea

Preu: 9,50 € per alumne

Valors pedagògics:
Adaptació d’un clàssic 
al temps actual.

L’ús del telèfon mòbil amb criteri.

Gaudir del present.

Qüestionar el que ens envolta.

Equip artístic: 
Autora: Marta Buchaca

Direcció: Jordi Andújar

Intèrprets: Jordi Llordella-Joan 
Codina, Júlia Bonjoch-Xuel Díaz, 
Marc Pujol-Albert Mora i Queralt 
Albinyana-Cristina Murillo

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 meravelles 
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 ambcriteri. La història que 
tots coneixem, però ambientada als nostres temps, 
on els nens conviuen amb la tecnologia a diari.

Alícia al país de les meravelles
De Viu el Teatre (A partir de l’original de Lewis Carroll)

Teatre musical | 70 minuts | Català
Primària (CI/CM/CS) i 1r i 2n ESO

“Transmet valors, 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.
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“El surrealisme de Dalí no és fàcil 
d’entendre i aquesta història fa més 
proper al públic infantil l’univers de 
l’artista de Figueres.”
Barcelona Cultura.

Aquesta és la història d’un geni... 
d’un petit geni nascut a Figueres. 
Així comença la història d’en Salvi, 
un nen alegre i somiador a qui li agrada 
dibuixar a la platja on va per deixar volar 
la 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.

El petit Dalí i el camí cap als somnis
De Viu el Teatre

Teatre musical | 65 minuts | Català
P5, Primària (CI/CM)

Funcions escolars: 
5 i 6 de març de 2020 
a les 10 h i a les 11.30 h

Lloc: Teatre Romea

Preu: 7,5 € per alumne

Valors pedagògics:
L’obra de Salvador Dalí 
acostada als nens.

La importància de la imaginació 
en el procés creatiu.

La música.

Equip artístic:
Autors: Anna Obiols i Subi

Direcció: Miquel Murga

Intèrprets: Jaume Gómez, Cris 
Vidal, Toni Figuera-Xavier Flores, 
Albert Graus i Cris Codina
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Cinemúsica
De Viu el Teatre

Veniu a gaudir del nostre 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, pensat per compartir 
amb la mainada amb l’objectiu de percebre 
sensacions a través dels sons, la imatge i el 
moviment. Comencem? 3, 2, 1... Acció!

Música, cinema i teatre | 35 minuts | Visual 
Llar d’infants, P3 i P4

Funcions escolars: 
12 i 13 de març de 2020 
a les 10 h i a les 11 h

Lloc: Teatre Romea

Preu: 7,5 € per alumne

Valors pedagògics:
La creativitat.

L’expressió corporal.

La música en directe.

Equip artístic:
Autores: Berta Ros i Gisela Juanet

Direcció: Dani Coma 

Intèrprets: Marta Muñoz/Lorena 
Lliró i Estela Córcoles/Alba Atcher

“Notable equilibri entre cinema, música 
i proximitat. És d’aquelles obres en què 
tothom somriu i donen ganes d’abraçar 
a tort i a dret.”
Jordi Bordes, El Punt-Avui.
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Maruja la grangera es lleva quan canta 
el gall, es treu quatre lleganyes i es renta 
com un gat. 

Amb ella passarem un dia a la seva granja, 
despertarem tots els animals, donarem el biberó 
a quatre porquets, curarem la veïna de la Sra. 
Lloba gràcies als cinc llobatons, buscarem quinze 
dotzenes d’ous i amb la vella ovella Miranda, 
ballarem un rock-and-roll. Quiquiriquic!

La Granja 
De Teloncillo Teatro

Música, poesia, cançons i titelles | 35 minuts | Castellà
Llar d’infants, P3, P4 i P5

Funcions escolars: 
30 i 31 de març de 2020 
a les 10 h i a les 11:30 h

Lloc: Teatre Romea

Preu: 7,5 € per alumne

Valors pedagògics:
La poesia per a veure, sentir 
i escoltar. 

Cançons i música en directe 
amb diferents ritmes: cançons 
populars, balades, rock-and-roll, 
boleros, aires de jazz... 

Els animals de granja. 

L’alimentació saludable a partir 
dels productes del camp.

Equip artístic:
Dramatúrgia i direcció: Ángel 
Sánchez i Ana Isabel Gallego

Actriu i cantant: 
Ana Isabel Gallego

Música: Ángel Sánchez

MILLOR ESPECTACLE FETEN 2018 
i finalista de PREMIS MAX com a millor 
espectacle infantil i familiar.
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Espais d’exhibició i reserves
Espais d’exhibició 

Teatre Romea 
Direcció: 
Carrer de l’Hospital, 51. 
08001 Barcelona 

Transport públic: 
Metro L3 (Liceu), FGC i Rodalies Renfe (Plaça Catalunya), 
Busos 20, 21, 36, 57, 157, 64, 91.

Autocar:
La Guàrdia Urbana autoritza l’accés a La Rambla des del c/Pelai, en direcció a mar; 
parada a l’alçada del c/Hospital, on podreu baixar de l’autocar i caminar el 200 m 
restants fins al Romea. 

Viatgem a la vostra escola 
Recordeu que tres dels nostres espectacles -Pintamúsica, Cinemúsica 
i El Petit Dalí- poden viatjar i representarse 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 informació 
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!
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Com reservar

Truqueu al 93 432 43 69 o escriviu un correu electrònic a escoles@viuelteatre.com 
especificant: 

- Nom de l’espectacle
- Dia i horari de funció 
- Nom de la vostra escola
- Nombre d’alumnes i curs
- Dades de contacte de la persona responsable de fer la reserva

Us informarem de la disponibilitat de l’espectacle i us enviarem el full 
de condicions de la reserva amb instruccions de pagament.

Nota: Formem part del Consell d’Innovació Pedagògica de Barcelona. A la web 
del Programa d’Activitats Escolars (PAE) trobareu les activitats i podreu reservar 
cercant “Associació Cultural Viu el Teatre” en l’apartat Entitats del Consell.
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Altres activitats del Servei Educatiu 
Des del Petit Romea estem convençuts i convençudes que la cultura i l’educació 
han d’anar plegats i sumar esforços per crear un món millor. Us proposem 
activitats per aprofundir en el món de les arts escèniques i que us donin eines 
pedagògiques per a treballar al vostre centre.

Propostes pedagògiques
SECRETS AL DARRERE DEL TELÓ!
Visiteu el teatre per dins. Ens endinsarem en els espais més desconeguts de 
l’edifici i entrarem en contacte amb tot l’equip que fa possible una obra de teatre. 

MICROPECES AL TEATRE ROMEA. 
Taller adreçat a Primària i 1r i 2n d’ESO a partir d’un treball col·lectiu amb tots 
els elements del teatre a l’abast (vestuari, escriptura dramàtica, espais escènics 
llum i so…). L’alumnat coneix el procés creatiu d’una peça teatral acompanyat 
per pedagogs teatrals. Aquest treball conclou en la representanció davant els 
companys/es i amb la crítica constructiva.

Teniu interès en incorporar el teatre com a eina pedagògica al projecte d’escola? 
Fem assessoraments adequats a cada centre educatiu. 
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Les arts escèniques al 
servei de l’educació
Curs per als professionals de l’educació de l’1 al 5 de juliol al Teatre Romea

Formació homologada pel Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Inscripcions a serveieducatiu@viuelteatre.com, al telèfon 
93 432 43 69 o la web viuelteatre.com/serveieducatiu

  Dilluns 1 de juliol De 9 h a 15 h
“Per a què fer teatre a l’aula?”

Taula rodona: “L’expressió dramàtica en els nous contextos 
d’aprenentatge”, moderada per l’actriu Àngels Bassas amb 
Patrice Baldwin, Eduard Vallory, Marina Subirats, entre d’altres.

Taller: Drama for learning. Patrice Baldwin.

  Dimarts 2 de juliol De 9 h a 15 h
“Els instruments de l’expressió dramàtica”

Dansa creativa per a docents. Claudia Moreso. 

Hola, veu! Formació vocal per a docents. Nina. 

  Dimecres 3 de juliol De 9 h a 15 h
“Taller d’escriptura dramàtica: de l’acció al paper”

Diàleg amb la coralitat. Daniela De Vecchi. 

  Dijous 4 de juliol De 9 h a 15 h
“La dinamització de la classe de teatre”

El taller de dramatització com a pedagogia activa. 
Antoni Navarro. 

  Divendres 5 de juliol De 9 h a 15 h 
“Elements que acompanyen la representació teatral”

L’art de construir i manipular titelles 
com a eina educativa. Maria Santallusia.

YOUR SONG. La música al taller de teatre. 
Grup Musical XIULA.

Vestuari i escenografia a l’escola. Laia Sauret.

L’avaluació com a regal pedagògic. 
Recull d’opinions i comiat.



“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

Formem part de: 

Amb el suport:

Organitzat per:

Seguiu-nos a les nostres 
xarxes socials!

@viuelteatre
@petitromea


