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Viu el Teatre amb l’escola 2021-2022
Des del servei educatiu de Viu el Teatre us presentem el programa 
de la 18a edició de “Viu el Teatre amb l’escola”, una programació 
d’espectacles i activitats artístiques adreçada a centres educatius 
amb infants i joves de 0 a 14 anys, que cerquen aportar una 
#miradacreativa als valors pedagògics de cada proposta amb 
l’objectiu de generar curiositat i motivar el debat i la reflexió.

Les funcions i activitats del programa es realitzen al Teatre  
Romea de Barcelona i també hi ha propostes que es poden 
representar a la mateixa escola, les identificareu amb aquest 
símbol en el dossier:

Els set espectacles i les tres activitats programades disposen d’un 
dossier pedagògic com a guia per preparar i gaudir de l’experiència, 
alhora que introdueixen el món escènic i les seves peculiaritats.

Tot el programa està adaptat als protocols sanitaris establerts per 
poder-vos donar suport, ja sigui amb les propostes que us oferim 
o flexibilitzant-nos a les necessitats que ens feu arribar. Parlem, 
pensem, mirem-nos, cuidem-nos i continuem treballant per la 
igualtat d’oportunitats en un món divers per al curs 2021-2022.

Us esperem al teatre o venim nosaltres a la vostra escola!

Més informació
Persones de contacte de Servei Educatiu: Mar Puig i Gisela Juanet
Correu: serveieducatiu@viuelteatre.com 
Whatsapp: 625 57 94 97
Web: www.viuelteatre.com

ESPECTACLE

ACTIVITAT DATES ADREÇAT A

Bruna

Les aventures  
del Lleó vergonyós

Pintamúsica

Espectacles i funcions 
Teatre Romea Curs 2021-2022

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

El petit Dalí i el 
camí cap als somnis

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

Tot esperant  
en Will

Alícia al país  
dels mòbils

HORARIS*

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 11:30 h

10 h i 11:30 h

10 h i 11 hCinemúsica

ADREÇAT A

Primària  
(CI/CM/CS) 

P3, P4 i P5

Llar d’infants, P3 
i P4

P5 i Primària  
(CI/CM)

Primària  
(CI/CM/CS)

Primària (CI/CM/
CS) i 1r i 2n d’ESO

Llar d’infants,  
P3 i P4.

FUNCIONS

8, 9 i 10 de 
desembre de 2021

Del 17 al 21 de 
gener de 2022

Del 21 al 25  
de febrer 2022

28 i 29 d’abril  
de 2022

3 i 4 de febrer  
de 2022

3 i 4 de març  
de 2022

17 i 18 de març  
de 2022

Secrets darrere  
el teló

Creació de 
Micropeces teatrals

Taller musical per  
a primera infància

GÈNERE

GÈNERE

Teatre musical

Titelles. Música.

Música, art i 
teatre. Visual

Teatre musical

Teatre musical  
i gest.

Teatre musical

Música, cinema  
i teatre. Visual

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

Creació de microespectacles de  
5 minuts on cadascú desenvolupa 
diferents rols teatrals.

Sensibilització musical a partir de 
propostes participatives.

Primària i 1r  
i 2n d’ESO

CS i Secundària

P0 a P5

Tot el curs

Tot el curs

Tot el curs
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Bruna 
De Mateu Peramiquel i Mar Puig amb GATU i WeColorMusic

Ambientada als anys noranta, la Bruna 
és una nena d’onze anys que ha de fer un 
treball d’escola sobre la seva àvia. Però no 
li resulta una tasca gens fàcil, ja que la seva 
àvia, amb cert grau de demència, no la pot 
ajudar massa.

La seva mare, molt enfeinada i sola en la família, 
ha de gestionar la vida de la Bruna, la de l’àvia i la 
de l’empresa on treballa. L’Eric, l’amic de la Bruna, 
sembla tenir una vida plena amb la seva família i 
això fa estar neguitosa a la Bruna que també vol 
viure una vida plena amb la seva mare.

En el passat veiem la Quima, l’àvia de la Bruna de 
petita i com aquesta té tants amics que juguen a 
jocs molt diferents dels actuals. La Pitu, la millor 
amiga de la Quima, tan diferents socialment, però 
tan iguals sentimentalment, serà la part principal de 
la investigació de la Bruna per enllestir el treball.

Funcions escolars: 
8, 9 i 10 de desembre de 2021  
a les 10 h i a les 11:30 h

Lloc: Teatre Romea

Preu: 9 € per alumne

Valors pedagògics:
La comunicació dins de la família.

La importància de preservar la 
nostra memòria històrica.

L’evolució dels jocs i de la manera de 
jugar al llarg de la història.

La societat dels anys trenta, els 
noranta i l’actualitat.

Teatre musical / 65 minuts / Català
Primària (CI/CM/CS)

“Bruna, aquest petit tresor, delicat i fràgil com la 
memòria, que pretén estimular la creativitat i la salut 
emocional dels infants”
Eduardo de Vicente - El Periódico

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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Les aventures del Lleó vergonyós
d’El Pot Petit

El Pot Petit presenta un espectacle pels 
més petits de l’escola! En un format 
íntim i reduït, acompanyareu de ben a 
prop al lleó a viure les seves aventures. A 
l’escenari hi veureu dos titellaires cantants 
i un músic que us transportaran als cors 
i als sentiments dels personatges de la 
coneguda cançó “El Lleó vergonyós”.

Us convidem a descobrir les aventures del Lleó 
vergonyós. Un viatge ben divertit amb titelles i 
música en directe, per descobrir les emocions de la 
mà d’un dels personatges més emblemàtics d’El Pot 
Petit. El Lleó, a través d’aquest viatge trepidant, es 
farà amic del tigre, el cavall, l’hipopòtam i el gall, 
entre d’altres. I junts experimentaran emocions com 
la por, l’alegria, la tristesa o la ràbia, acceptant-les, 
compartint-les i sobretot ajudant-se els uns als 
altres quan les emocions son difícils de gestionar.

Funcions escolars: 
Del 17 al 21 de gener de 2022  
a les 10 h i a les 11.30 h

Lloc: Teatre Romea

Preu: 9 € per alumne

Valors pedagògics:
Les emocions i els recursos  
per a gestionar-les.

El valor del respecte, el treball 
conjunt i l’empatia.

La música en directe.

Titelles i música / 55 minuts / Català
Educació Infantil (P3, P4 i P5)

“El Pot Petit, el fenomen musical en català pels més petits 
dels darrers anys, obre la mirada cap al món dels titelles amb 
aquest muntatge delicat, divertit i emocionant”
Equip Viu el Teatre

Tot esperant en Will
d’EGOS petits

Un musical shakespearià per als menuts 
que fa un retrat humorístic de la condició 
humana.

Tres clowns, la Pústula, en Gresca i la Mortadefam, 
s’han reunit de nit en un indret solitari per assajar 
una tragèdia escrita per en Will, el quart membre 
de la companyia, que encara no ha arribat. 
Mentre esperen el seu amic, els tres personatges 
reflexionaran sobre els temes més profunds de 
l’existència fent un retrat de la condició humana, 
mitjançant la música, el sentit de l’humor i el 
teatre dins del teatre. Tampoc no hi faltaran 
algunes ballarugues perquè quedi clar que, al 
capdavall... la vida és una meravellosa comèdia!

Teatre musical / 55 minuts / Català
Primària (CI/CM/CS)

Egos Petits és la vessant familiar de la companyia Egos 
Teatre. ‘En Joan sense por’ va ser el seu primer projecte, en 
coproducció amb el Centre de Titelles de Lleida, i va rebre 
el Premi Caixa Catalunya a Mostra Igualada 2009, dos Dracs 
d’Or a la 20a Fira de Teatre de Titelles de Lleida i el Premi al 
Millor Espectacle de la 26a Mostra Internacional de Titelles 
a la Vall d’Albaida.

Funcions escolars: 
3 i 4 de febrer de 2022 a les 10 h  
i a les 11:30 h

Lloc: Teatre Romea

Preu: 9 € per alumne

Valors pedagògics:
La creativitat i el joc escènic.

El llenguatge del clown.

Apropament a l’obra de Shakespeare  
i a la música classica.
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Funcions escolars: 
3 i 4 de març de 2022  
a les 10 h i a les 11:30 h

Lloc: Teatre Romea

Preu: 9 € 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.

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 dels mòbils
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.

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: 
Del 21 al 25 de febrer 2022  
a les 10 h i a les 11 h

Lloc: Teatre Romea

Preu: 8 € per alumne

Valors pedagògics:
Colors, textures, sensacions i sons.

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

Recordeu que aquest 
espectacle també pot viatjar 
fins a la vostra escola!
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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: 
17 i 18 de març de 2022  
a les 10 h i a les 11 h

Lloc: Teatre Romea

Preu: 8 € per alumne

Valors pedagògics:
La creativitat.

L’expressió corporal.

La música en directe.

“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.

“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: 
28 i 29 d’abril de 2022  
a les 10 h i a les 11:30 h

Lloc: Teatre Romea

Preu: 9 € per alumne

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

La importància de la imaginació  
en el procés creatiu.

La música.Recordeu que aquest 
espectacle també pot viatjar 
fins a la vostra escola! Recordeu que aquest 

espectacle també pot viatjar 
fins a la vostra escola!
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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. 

Com reservar

Per a reservar, cal omplir el formulari web que trobareu en 
aquest codi QR.

Si teniu dubtes ens podeu trucar al 93 432 43 69 o bé escriviu un correu electrònic a 
serveieducatiu@viuelteatre.com

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.

Protocols COVID

Des de Viu el Teatre i el Teatre Romea, treballem per adaptar-nos a la situació sanitària i 
per complir els protocols sempre d’acord amb la normativa vigent.
Volem que les escoles i els infants pugueu seguir gaudint d’experiències culturals. La 
cultura és segura i necessària, gaudim-la amb les precaucions corresponents.

Viatgem a la vostra escola 
Recordeu que tres dels nostres espectacles -Pintamúsica, Cinemúsica i El Petit 
Dalí- i també els nostres tallers pedagògics, 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 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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Altres activitats del Servei Educatiu 
Des de Viu el Teatre 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. 

Preu: 9 € per alumne. Si el mateix dia veniu a veure  
un espectacle, el taller tindrà un preu de 6 €. 

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, l’alumnat coneix el procés creatiu d’una peça 
teatral que conclou amb la representació davant els 
companys/es.

Preu: 9 € per alumne. Si també es realitza el taller  
de Secrets darrere el teló, el preu dels dos tallers és  
de 15 €.

TALLER MUSICAL PER PRIMERA INFÀNCIA
Taller participatiu de música per primera 
infància basat en els sons i els instruments dels 
espectacles Cinemúsica i Pintamúsica. Escoltarem, 
tocarem, mirarem, sentirem i jugarem amb la 
bellesa de la música. També hi haurà espai pel 
joc lliure per descobrir i experimentar.

Preu: a determinar segons el nombre de sessions.

Teniu interès en incorporar el teatre com a eina pedagògica al projecte d’escola?  
Fem assessoraments adequats a cada centre educatiu. 

Curs per als professionals de l’educació. 
Del 5 al 9 de juliol. Teatre Romea

Les arts escèniques  
al servei de l’educació

DILLUNS 5 DE JULIOL

El riure com a eina d’expressió
Compartiendo risas

El teatre com a eina d’intervenció socioeducativa
Koldobika G. Vío 

DIMARTS 6 DE JULIOL

Les bases d’una veu sana i el plaer d’expressar-se 
Queralt Albinyana

Dansa creativa per a docents
Claudia Moreso

DIMECRES 7 DE JULIOL

Diàleg amb la coralitat 
Daniela de Vecchi

DIJOUS 8 DE JULIOL

La dramatització com a pedagogia activa
Marc Escrig

DIVENDRES 9 DE JULIOL

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

Crea un conte rítmic 
Cia. PerkImBa
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Inscripcions
www.viuelteatre.com/

serveieducatiu

Opcions
presencial
i en línia



“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
Whatsapp: 625 579 497
serveieducatiu@viuelteatre.com

Formem part de: 

Amb el suport:

Organitzat per:

Seguiu-nos a les nostres xarxes socials!

@viuelteatre


