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i a la vostra escola!
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Viu el Teatre amb 
l’escola 2022-2023
Des del servei educatiu de Viu el Teatre us presentem el 
programa de la 19a 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 
16 anys, que cerquen aportar 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 
podran representar a la mateixa escola, les identificareu 
amb el símbol d’una maleta. 

Els 11 espectacles i les 4 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. 

Parlem, pensem, mirem-nos, cuidem-nos i continuem 
treballant per la igualtat d’oportunitats en un món divers 
per al curs 2022-2023. 

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

Equip
Coordinadora: Gisela Juanet / Servei Educatiu: Mar Puig / Difusió: Mariona Barba 
Assessorament artístic: Lluís Juanet i Núria Garcia / Tècnic: Carles Merodio / Talleristes: 
Xavier Flores, Cris Vidal, Anna Santamaria i Toni Figuera / Administració: Ana Mª Montero
Disseny del llibret: Irene Mercader / Il·lustració de la portada: Jesús Ortiz
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Espectacles i funcions
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Espectacle Companyia Dates Horaris Gènere Recomanat Lloc

Laika Xirriquiteula 28 i 29 
de novembre 
de 2022

10 h i 11.30 h Teatre Visual Primària 
(CI, CM i CS)

Teatre Romea

Prometeu Agrupación 
Sr. Serrano

19 i 20 
de desembre 
de 2022

10 h i 11.30 h Objectes i 
tecnologies

Primària 
(CM i CS)

Teatre Romea

HOP! 
Històries 
d'Objectes 
Perduts

Viu el Teatre 18, 19 i 20 
de gener 
de 2023 

10 h i 11 h Teatre Visual Llar d’infants, 
Infantil i 
Primària (1r)

Teatre Romea

La llàntia 
meravellosa

Festuc Teatre 1, 2, i 3 de 
febrer de 
2023

10 h i 11.30 h Teatre i 
Titelles

Primària 
(CI i CM)

Teatre Romea

Jojo Borja y tu 
que pintas

13, 14 i 15 
de febrer 
de 2023

10 h i 11.30 h Art amb 
sorra, titelles 
i música

Primària 
(CM i CS)

Teatre Romea

Pintamúsica Viu el Teatre Del 20 al 24 
de febrer de 
2023

10 h i 11 h Música, art i 
teatre visual

Llar d’infants, 
P3 i P4

Teatre Goya

Alma Labú Teatre 8, 9 i 10 de 
març de 2023

10 h i 11.15 h Teatre poètic 
visual

Infantil i 
Primària (CI)

Teatre Romea

Matemàgia Mag 
Stigman

15, 16 i 17 
de març de 
2023

10 h i 11:30 h Màgia ESO Teatre Romea

Alícia al país 
dels mòbils

Viu el Teatre 21, 22 i 23 
de març de 
2023

10 h i 11.30 h Teatre 
Musical

Primària 
(CI, CM i CS)

Teatre Romea

Orbital Farrés 
Brothers

19, 20 i 21 
d’abril de 
2023

10 h i 11:30 h Teatre 
i audiovisual

Primària 
(CM i CS)

Teatre Goya

El petit Dalí 
i el camí cap 
als somnis

Viu el Teatre 26, 27 i 28 
d'abril de 
2023

10 h i 11.30 h Teatre 
Musical

P4, P5 i 
Primària 
(CI i CM)

Teatre Romea

Activitat / Taller Gènere Dates Adreçat a

Secrets al darrere 
del teló

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

Abans o després de 
l’espectacle.

Primària 
i 1r i 2n Eso

Creació de 
Micropeces teatrals

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

1er trimestre:
del 14 al 18 
de novembre de 2022
2n trimestre: 
del 20 al 24 de març 2023
3r trimestre:
del 22 al 26 de maig 2023

CS i Secundària

Conversa 
postfunció 
en línia

Conversa dels alumnes amb 
l’equip artístic per preguntar 
tot allò que volen saber sobre 
l’espectacle.

Tot el curs. 
Recomanem realitzar-lo 
uns dies després d’haver 
vist l’espectacle.

Primària 
i 1r i 2n Eso

Taller musical per 
a primera infància

Sensibilització musical a partir 
de propostes participatives.

Tot el curs P0 a P5

Si necessiteu assessorament a l’hora d’escollir l’espectacle més 
adequat tant per a la vostra etapa educativa com per la proposta de 
treball a l’aula, poseu-vos en contacte amb el nostre Servei Educatiu 
a serveieducatiu@viuelteatre.com

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!

El preu dels espectacles és de 9 € per alumne. Cada 15 alumnes, un acompanyant gratuït.
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Laika 
de Xirriquiteula Teatre

Laika, galardonat amb el premi Max 2021 
com a millor espectacle per a públic familiar 
ens parla de les meravelles del cel però també 
de les injustícies de la Terra.
1957. Som a Moscou. En plena Guerra Freda i la 
cursa espacial. Laika és una gosseta que sobrevi u 
pels carreres de la gelada ciutat. Poc s’imagina que 
el seu destí la portarà a l’espai dins la nau Spútnik II 
i passarà a la història de la humanitat com el primer 
esser vi u en orbitar al voltant de la Terra.

 Xirriquiteula Teatre utilitza en aquest espectacle 
tècniques diverses com les retroprojeccions en 
directe, titelles autòmats, ombres  la interpretació 
actoral d’uns personatges que parlen en un rus 
inventat, acompanyats d’una preciosa banda sonora.

Funcions escolars: 
28 i 29 de novembre de 2022
Lloc: Teatre Romea
Preu: 9 € per alumne

Valors pedagògics:
El context històric de la Guerra 
Freda i la història de la Laika.
Les emocions i els recursos 
per a gestionar-les.
Refl exió activa sobre el món 
on vi vi m.

Teatre vi sual | 55 minuts | Català
Educació Primària (CI, CM i CS)

“Imaginativa i molt encertada escenifi cació d’un fet 
històric. (...) Partint d’aquests fets històrics Xirriquiteula 
Teatre aconsegueix un meritori i vi sual i conceptualment 
brillant espectacle per a tots els públics.” 
Ferran Baile

Prometeu
d’Agrupación Señor Serrano

Prometeu és en projecte teatral basat en una 
vi sió crítica i disruptiva dels mites grecs. 
Explicat mitjançant una mirada complexa, 
atrevi da i multireferencial i a través d’un 
narrador que manipula maquetes, fi gures, 
peces de construcció, diverses càmeres de 
vídeo en directe i recursos en línia.
Què passa quan presentem un mite grec davant els 
ulls de nenes i nens? Què passa en la seva ment 
quan senten parlar per primera vegada de Prometeu? 
Els mites grecs, que estan a la base de la cultura 
occidental, apareixen avui desdibuixats en el nostre 
panorama cultural.

Per tal de fomentar en els infants el plaer de ser 
espectadors autònoms, el projecte està concebut 
només per a públic infantil, sense la presència 
d’adults a la sala.

Funcions escolars: 
19 i 20 de desembre de 2022
Lloc: Teatre Romea
Preu: 9 € per alumne

Valors pedagògics:
El context històric de la 
mitologia grega. 
Relació i connexions de la 
mitologia grega i l’actualitat.
El judici crític sobre el món 
i les seves normes. 
Usos educatius de la narrativa 
transmedia.

Objectes i tecnologies | 50 minuts | Català
Educació Primària (CM i CS)

“L’Agrupación Sr Serrano ha desembarcat en el teatre familiar 
sense estovar les seves condicions per fer un espectacle complex. 
Elabora una obra que qüestiona la infracció de regles i la 
proporcionalitat del càstig”. 
Jordi Bordes

amb l’escola amb l’escola
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HOP! Històries d’objectes perduts
de Viu el Teatre*

HOP! És la versió mediterrània de l’original 
“A small Story”. A l’escenari hi veureu dos 
personatges que a través de petits objectes 
ens narren vi sualment un vi atge a un món 
màgic per explorar els records d’una vi da.
A HOP! Cada objecte ens proposa un vi atge 
per explorar diferents vi vències a través de les 
emocions i de la pròpia imaginació. La família, 
l’amistat, la pèrdua i la felicitat són els grans temes 
que expliquen les nostres petites històries. Un 
espectacle fet a mida pels més menuts de l’escola, 
un espectacle on veurem el món des dels seus ulls.

*Inspirat en “A Small Story I Eine kleine Geschichte”, 
d’Andy Manley i Ania Michaelis, produït per STARCATCHERS 
i Theater o.N.

Teatre vi sual | 35 minuts 
Llar d’infants, Educació Infantil i Primària (1r)

“Però el que perdura és el poder de la imaginació 
per transformar allò ordinari en quelcom dramàtic, 
lúdic o talismà.”
Mary Brennan The Herald

Funcions escolars:
18, 19 i 20 de gener de 2023
Lloc: Teatre Romea
Preu: 9 € per alumne

Valors pedagògics:
La imaginació lliure i la creativi tat.
Les emocions i els recursos 
per a gestionar-les.
La família, l’amistat, l’amor 
i la pèrdua. 

La llàntia meravellosa
de Festuc Teatre

Un espectacle de teatre, titelles i actors, que 
ens parla de com es transformen els desitjos i 
els somnis a mesura que ens anem fent grans 
o canvi en les nostres circumstàncies.
La llàntia meravellosa tracta d’una nena i la voluntat 
de complir el seu únic desig: que la mare es curi 
de la malaltia que sofreix. Un desig que no es pot 
complir, ja que el geni només pot concedir desitjos a 
la persona que ha trobat la llàntia.

El geni meravellós és capaç de concedir riquesa, 
bellesa, poder o fama. No obstant, es troba a una 
nena que no anhela cap d’aquestes coses i és 
així com la seva història ens farà qüestionar de si 
realment la llàntia serveix d’alguna cosa.

Teatre i Titelles | 55 minuts | Català
Educació Primària (CI i CM)

“De La llàntia meravellosa destaca l’altíssim nivell tècnic i el 
dinamisme en la transició d’escenes. La història, a partir del 
vi atge marítim simplement fl ueix fi ns al fi nal, amb decorats 
que es converteixen en mars, deserts, palaus…”
Digital La Clá

Funcions escolars:
1, 2 i 3 de febrer de 2023
Lloc: Teatre Romea
Preu: 9 € per alumne

Valors pedagògics:
La por i la gestió i superació 
d’aquesta. 
La perspectiva de gènere
Les emocions i l’expressió 
de les emocions. 

Recordeu que aquest 
espectacle també pot vi atjar 
fi ns a la vostra escola!

amb l’escola amb l’escola
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Funcions escolars:
13, 14 i 15 de febrer de 2023
Lloc: Teatre Romea
Preu: 9 € per alumne

Valors pedagògics:
El respecte envers la preservació 
del medi natural.
Conscienciació de l’ús i de 
l’explotació dels recursos naturals.
La imaginació lliure i la creativi tat 
activa.
Sensibilització sobre les 
organitzacions sense ànim de lucre. 

JOJO, és una proposta escènica de poesia 
vi sual, sense text i relat musical que narra 
una aventura increïble utilitzant la sorra 
i la manipulació de titelles. La música, 
composada especialment per a aquest 
espectacle i interpretada en directe, acaba 
de donar forma a aquesta atractiva proposta.
És un símbol de com pot arribar a ser la naturalesa 
de tossuda i de quant pot arribar a suportar un ésser 
vi u per continuar estant vi u. Jojo és un orangutan 
condemnat pels homes a una vi da de captivi tat lligat 
per una cadena. Però JOJO també és la primera peça 
d’una cadena de salvació orquestrada per homes 
que volen salvar els animals d’altres homes

El nom de JOJO és un homenatge a la memòria 
al primer orangutan que va ser rescatat del seu 
captiveri, i que va signifi car l’inici del projecte 
Internacional Animal Rescue.

Jojo
de Borja y tu que pintas

Art amb sorra, titelles i música | 50 minuts
Educació Primària (CM i CS)

“Hi ha un profund missatge ecologista que clama contra la 
desaparició dels orangutans, i de tantes altres espècies animals 
que dia a dia la nostra civi lització depredadora elimina.”
Toni Rumbau

Pintamúsica
de Berta Ros, Lorena Lliró i Gisela Juanet / 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 vi atge 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 
vi atge sensorial per escoltar, mirar i crear!

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

Funcions escolars: 
del 20 al 24 de febrer de 2023
Lloc: Teatre Goya
Preu: 9 € per alumne

Valors pedagògics:
Colors, textures, sensacions i sons. 
La música clàssica de Vivaldi 
i música tradicional catalana 
adaptades per a nadons.

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

Recordeu que aquest 
espectacle també pot vi atjar 
fi ns a la vostra escola!

amb l’escola amb l’escola
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“Els seus treballs són sempre esperats al panorama 
internacional per la seva originalitat, poesia vi sual 
i sensorial. LaBú Teatre crea una atmosfera íntima, 
propera i delicada per a la primera infància”.
Espectador

Alma és un espectacle per a la primera 
infància de petit format basat en el teatre 
d’objectes i el movi ment. Els més petits 
gaudiran d’una proposta amb materials 
naturals, divertida i alhora poètica, que 
parla del pas del temps.
Primavera, estiu, tardor i hivern. Alma és un vi atge 
poètic i sensorial a través de les quatre estacions de 
l’any, cada una amb una ànima pròpia que prendrà 
forma a través dels objectes i materials que s’anirà 
trobant la protagonista.

Alma
de Labú Teatre

Teatre poètic vi sual | 40 minuts
Educació Infantil i Educació Primària (CI)

Funcions escolars: 
8, 9 i 10 de març de 2023
Lloc: Teatre Romea
Preu: 9 € per infant

Valors pedagògics:
Colors, textures, sensacions i sons. 
L’expressió corporal.
La imaginació. 

Matemàgia
del Mag Stigman

En aquest espectacle - taller de Màgia 
i Matemàtiques, els alumnes vi uran 
una experiència única i irrepetible al 
voltant del món de les matemàtiques. 
El Mag Stigman demostrarà i ensenyarà 
alguns efectes de Matemàgia perquè els 
alumnes puguin practicar i entendre el 
funcionament de la màgia matemàtica.
En aquest taller – espectacle, realitzarem efectes 
de màgia increïbles amb una base essencial 
matemàtica que deixarà sorpresos tant als alumnes 
com als docents, per tal de fomentar el gust 
per les matemàtiques mitjançant els efectes de 
l’il·lusionisme, i el més important, tot relacionat 
completament amb les ciències exactes. 

Màgia | 60 minuts | Català
ESO

Funcions escolars: 
15, 16 i 17 de març de 2023
Lloc: Teatre Romea
Preu: 9 € per alumne

Valors pedagògics:
Les matemàtiques i les ciències 
exactes.
El gust per les matemàtiques des 
d’una vessant lúdica.
La creativi tat aplicada al món 
científi c.

“És un gran comunicador i explica molt bé la importància de 
les matemàtiques i ho exemplifi ca amb molts efectes de màgia. 
Els alumnes han connectat des del minut u.”
Josep, professor de matemàtiques d’Educació Secundària Obligatòria

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

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 
fi ns 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 vi atge, la protagonista descobrirà el 
valor de la imaginació i de la lectura, i aprendrà a 
fer servi r les tecnologies amb criteri. La història que 
tots coneixem, però ambientada als nostres temps, 
on els nens convi uen amb la tecnologia a diari.

Alícia al país dels mòbils
de Marta Buchaca / Viu el Teatre

Teatre musical | 60 minuts | Català 
Educació Primària (CI, CM i CS)

Funcions escolars: 
21, 22 i 23 de març de 2023
Lloc: Teatre Romea
Preu: 9 € per infant

Valors pedagògics:
Adaptació d’un clàssic al temps 
actual.
L’ús del telèfon mòbil amb criteri.
Refl exió crítica sobre el món que 
ens envolta.

Orbital
de Farrés Brothers 

A vegades ens tenim a prop. A vegades 
lluny. Com es fa una abraçada des de 
la distància? Orbital gira al voltant 
d’una abraçada pendent. I del llarg 
vi atge de tres amics per fer-la real.
La Mariona, el Yuri i el Nil juguen a marcians. 
L’univers forma part del seu joc, tal i com tots 
formem part de l’univers. Un dia les seves òrbites 
es bifurquen i es perden la pista. I passen els 
anys. Ara són adults. La Mariona és a punt de fer 
realitat el somni dels tres: vi atjar de veritat cap a 
l’espai. Ella no vol marxar sense acomiadar-se. Ells 
volen acomiadar-se abans no marxi. Es retrobin o 
no, la memòria es desperta, els jocs tornen i els 
astres tornen a fer constel·lacions impossibles. 

Teatre i audiovi sual | 55 minuts | Anglès
Educació Primària (CM i CS)

Funcions escolars: 
19, 20 i 21 d’abril de 2023
Lloc: Teatre Goya
Preu: 9 € per alumne

Valors pedagògics:
L’amistat i la importància d’aquesta 
durant la infància i l’adolescència.
La imaginació i creativi tat.
El pas del temps i els canvi s de la 
infància, l’adolescència i el món 
adult. 

“Farrés Brothers Proposen un teatre per a tots els públics, 
irònic, gens ensucrat i carregat de diverses capes de lectura: 
els agrada parlar de temes potents, des de punts de vi sta 
inusuals, de forma original i no moralitzant.” 
Regió 7

amb l’escola amb l’escola

Espectacle 
en anglès
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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 vi atge ple 
d’aventures on coneixerà molts personatges. Un 
espectacle amb música on l’humor, la fantasia i 
una gran dosi d’imaginació ens faran vi atjar en el 
peculiar món de Dalí.

El petit Dalí i el camí cap als somnis
d’Anna Obiols i Subi / Viu el Teatre

Teatre musical | 65 minuts | Català 
Educació Infantil (P4 i P5) i Educació Primària (CI i CM)

Funcions escolars: 
26, 27 i 28 d’abril 2023
Lloc: Teatre Romea
Preu: 9 € per infant

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 vi atjar 
fi ns a la vostra escola!

Inscripcions
www.vi uelteatre.com/

serveieducatiu

Opcions
presencial
i en línia

Les arts escèniques 
al servei de l’educació

T E R C E R A

E D
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-
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OL 2022 -

Programa

La dramatització com a 
pedagogia activa amb Marc Escrig

Diàleg amb la coralitat
amb Daniela de Vecchi

Dansa creativa per a docents
amb Claudia Moreso

L’art de construir i manipular titelles 
com a eina educativa amb Lali Camps

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

La percussió corporal com a eina 
pedagògica amb Santi Serratosa

Més informació a
www.viuelteatre.com

De l’11 al 15 de juliol 
a La Villarroel
De 9 h a 15 h
Aquesta formació també s’ofereix en línia 
del 4 al 8 de juliol de 16:30 h a 20:30 h

Curs per als professionals de l’educació

Organitzat per: Formem part de: Amb el suport de:

amb l’escola
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TALLERS PEDAGÒGICS SECRETS AL DARRERE DEL TELÓ!

Amb Viu el Teatre us oferim la possibilitat de veure el teatre per dins. 

Descobriu els secrets del teatre amb una visita de 45 minuts abans 
o després de la funció escolar que vingueu a veure. 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. Escenografia, 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 alguns professionals del món de les arts 
escèniques i segur que tindreu moltes preguntes sobre la seva feina: 
Quant han tardat els actors i actrius a aprendre’s el guió? Què fan si 
s’obliden de què han de dir? Com es fa un muntatge tècnic de llums i 
so? Com es canvien tant ràpid les escenografies o decorats? Aquests 
són dubtes que podreu resoldre amb una xerrada on vosaltres sereu els 
creadors de la conversa.

Dates: Podeu gaudir d’aquest taller abans o després dels espectacles
Lloc: Teatre Romea
Preu: 6 € per alumne

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.

TALLER MUSICAL PER A LA PRIMERA INFÀNCIA

Taller participatiu de música per primera infància basat en els sons i els 
instruments de l’espectacle Pintamúsica. Escoltarem, tocarem, mirarem, 
sentirem i jugarem amb la bellesa de la música. També hi haurà espai 
pel joc lliure per descobrir i experimentar.

Dates: Disponible durant tot el curs escolar
Lloc: Teatre Romea o a la teva escola
Preu: A determinar segons el nombre de sessions

*Aquesta activitat es pot complementar amb l’espectacle Pintamúsica.
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XERRADA POSTFUNCIÓ (EN LÍNIA)

Si heu vingut a veure un dels espectacles i us han quedat preguntes per 
fer o voleu aprofundir en els objectius pedagògics de l’espectacle, la 
companya responsable del servei educatiu i la coordinadora del cicle us 
les resoldran tot fent un col·loqui en línia de 45 minuts de durada.

Dates: Recomanat uns dies després d’haver vist la funció escolar. 
Lloc: En línia
Preu: 50 €
Reserves: Per correu electrònic a serveieducatiu@viuelteatre.com

I si teniu interès en incorporar el teatre com a eina pedagògica al 
projecte d’escola, fem assessoraments adequats a cada centre educatiu.

CREACIÓ DE MICROPECES TEATRALS

En aquest taller participatiu de dues hores i mitja de durada podreu 
crear un microespectacle de 5 minuts. L’alumnat es dividirà en equips 
on cadascú desenvoluparà diferents rols (director/a, actors/actrius, 
tècnics de so, ajudants de direcció, etc.). Els acompanyarem amb 
dinàmiques de pedagogia teatral a posar en escena la seva creació 
a l’escenari del Teatre Romea!

Posarem en valor el treball cooperatiu, la creativitat i l’expressió.

El taller de micropeces es basa en la metodologia pedagògica del learning 
by doing, proposant a l’alumnat situacions interessants i escollides per ells 
que els motivi a aprendre i investigar mitjantçant l’experiència artística.

Dates:
1er trimestre. Del 14 al 18 de novembre de 2022
2n trimestre. Del 20 al 24 de març de 2023
3r trimestre. Del 22 al 26 de maig de 2023
Lloc: Teatre Romea
Preu: Preu: 10 €* per alumne (mínim 20 i màxim 30). 
*Consultar per a altres opcions.

Podeu consultar disponibilitat per a altres dates a:
serveieducatiu@viuelteatre.com

Recordeu que aquest taller també 
pot viatjar fins a la vostra escola!

Recordeu que aquest taller també 
pot viatjar fins a la vostra escola!

Taller 

disponible en 

català, castellà 

i anglès
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Concurs de dibuixViatgem a la vostra escola

Voleu participar al concurs de dibuix de Viu el Teatre 
amb l’Escola 2022-2023?

Expliqueu-nos de la forma més artística com heu vi scut l’experiència de 
l’espectacle i podreu guanyar diversos premis!

Requisits de Participació
1. Poden participar alumnes de cicle infantil i de primària de totes les 
escoles que hagin adquirit una entrada per veure un dels espectacles 
del Cicle Viu el Teatre amb l’escola del curs 2022/2023. 
2. El concurs se subdivi deix en tres categories: 
 (A) Primera categoria: P3, P4 i P5 de cicle infantil
 (B) Segona categoria: 1r, 2n i 3r curs de primària
 (C) Tercera categoria: 4t, 5è i 6è curs de primària
3.Cada grup classe pot presentar 1 dibuix per alumne

Dates concurs:
1. Presentació dels dibuixos: fi ns al 7 de maig de 2023. 
2. S’informarà a les persones guanyadores del concurs a fi nals del mes 
de maig de 2023.

Podeu consultar les bases a www.vi uelteatre.com

Prefereixes que vi nguem a la teva escola? 

Els següents espectacles poden vi atjar i representar-se a 
la teva escola així com també ho poden fer tots els nostres 
tallers:

Pintamúsica 

HOP! Històries d’Objectes Perduts

El petit Dalí i el camí cap als somnis

Que vi nguem a la teva escolat té grans avantatges:

→  Evi teu la logística i el cost del desplaçament

→  Una activi tat exclusiva per al vostre alumnat

→  Adaptació de la guia didàctica a les edats dels infants

→  Proposta curricular transversal 

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 Espais d’exhibició

→  Per telèfon al 93 432 43 69

→  Per WhatsApp al 625 57 94 97

→  Per correu electrònic a serveieducatiu@viuelteatre.com

→  Des de la web www.viuelteatre.com i omplint el formulari

Si necessiteu assessorament a l’hora d’escollir l’espectacle 
que voleu reservar ens podeu trucar al 93 432 43 69 o bé podeu 
escriure un correu electrònic a serveieducatiu@viuelteatre.com

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.

Des de Viu el Teatre, treballem 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.

Inscripcions:

Teatre Romea 

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.

Teatre Goya

Carrer de Joaquim Costa, 68
08001 Barcelona
Transport públic: Metro L1 i L2 Universitat, Busos D50, H16, 
H12, V13, 52, 54, 55, 59, 67, 120
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Anota les teves idees!
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“La creativi tat i l’emotivi tat són valors 
imprescindibles per a l’educació integral 
de les persones”

Reserves a:
www.vi uelteatre.com
Telèfon: 93 432 43 69
Whatsapp: 625 579 497
serveieducatiu@vi uelteatre.com
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@vi uelteatre




