SERVEIS EDUCATIUS PROGRAMACIÓ D’ESPECTACLES ESCOLARS
CURS 2018/2019
Més informació i reserves: Plàudite Teatre-Espai d’Arts Escèniques
Tel 618 53 17 08 comunicacio@plaudite.org
ESPAI
TEATRE
JOVENTUT

TÍTOL

DESCRIPCIÓ

EDAT RECOMANADA

DATES PREVISTES I DURADA

TEATRE
LA CAPUTXETA
VERMELLA I UN LLOP
DIFERENT

Les peripècies d’una caputxeta adolescent que no coneix els perills que amaga el bosc, amb la
intervenció d’un llop cubà procedent d’una família desestructurada i una àvia amb molt sentit de
l’humor. L’espectacle és una crítica directa al temps que destinem a les noves tecnologies i amb un
debat sobre el perdó. Podrà la caputxeta perdonar al llop o no?
Més informació: https://www.youtube.com/watch?v=pXd6FXNHA5U

P5, cicle inicial
i cicle mitjà de Primària
(de 5 a 10 anys)

Dimarts 16 d’octubre
9,30 h i 11 h
Durada: 60 minuts

Educació Infantil i cicle
inicial de primària

Dilluns, dimarts o dimecres.

Cicle mitjà i cicle superior de
primària i ESO

Dos dilluns, dimarts o
dimecres consecutius.

ESO, Batxillerat
i cicles formatius i graus
(de 14 a 20 anys)

Dimarts 6 de novembre
9,30 h i 11 h
Durada: 60 minuts
Dimecres 7 de novembre
9,30 h i 11 h
Durada: 60 minuts

de Joel Angelino
ACTIVITAT AL CENTRE
EDUCATIU

TEATRE I POESIA

ACTIVITAT AL CENTRE
EDUCATIU

LECTURA EN VEU
ALTA DES DEL JOC
DRAMÀTIC (TEATRE)

TEATRE
JOVENTUT
AUDITORI
BARRADAS

TEATRE
JOVENTUT

DETRAS DE LA
PUERTA

TEATRE

de Lasca Yero

PATATU

TEATRE

d’Àngels Bassas
TEATRE
JOVENTUT

DANSA
EL TRENCANOUS
del Centre de Dansa
de Catalunya
TEATRE

TEATRE
JOVENTUT

PLAYOFF
de La Joven Compañía

TEATRE
JOVENTUT

TEATRE
JOVENTUT

AUDITORI
BARRADAS

TEATRE I MÚSICA
EL PETIT DALÍ
d’Anna Obiols i Subi
DANSA
QUADRES D’UNA
EXPOSICIÓ
del Centre de Dansa
de Catalunya
MUSICA, TEATRE I
DANSA
TAHI
de Magam

Des del joc teatral participatiu apropem la poesia de QUALSEVOL POETA als més petits.
Més informació: https://plaudite.org/serveiseducatius/
L'objectiu de l'activitat és fer un apropament a la lectura en veu alta des del Joc Dramàtic (Teatre).
És una proposta lúdica teatral que facilita l'expressió de la lectura en veu alta.
Més informació: https://plaudite.org/serveiseducatius/
Dues actrius i educadores socials en actiu ens transporten mitjançant històries reals, amb fets i
vivències totalment reals, tot el que passa quan es tanquen les portes d'un centre de menors,
històries de la vida dels nois abans d'entrar i com viuen els menors en un centre tancat.
Més informació:
https://www.redescena.net/espectaculo/31909/detras-de-la-puerta-darrere-laporta/
Teatre per despertar la imaginació. Totes les aventures d’aquest personatge mig pallasso i mig
pagès que l’actriu i escriptora Àngels Bassas explicava al seu fill mentre anaven a l’escola, han pres
forma de guió teatral i pugen als escenaris amb un argument que recull diverses anècdotes i
aventures dels títols de la col·lecció d’en Patatu.
Més informació: https://viuelteatre.com/ca/espectacles/patatu/
Espectacle ple de màgia i fantasia són els principals ingredients d’aquest ballet, amb música de
Txaikovski i basat en un conte d’Alexandre Dumas, que revisa i dulcifica la història de “El trencanous
i el rei dels ratolins”, d’Ernest Amadeus Hoffmann.
Més informació: https://www.youtube.com/watch?v=VdMs1QcnTN4
PLAYOFF és una tragicomèdia que transcorre al vestuari d’un equipo de futbol femení. Les
protagonistes són dones joves que adoren la seva professió, apassionades i ambicioses. Tot
succeeix una tarda, la del partit més important de la vida de les nostres protagonistes. Al vestuari
afloraran les enveges, els somnis, els dubtes i les pors d’unes noies que tot el que volen és viure de
la seva passió.
Més informació: https://www.lajovencompania.com/playoff
El muntatge “El petit Dalí” és l’adaptació teatral del llibre “El petit Dalí...i el camí cap als somnis”
d’Anna Obiols i il·lustracions d’en Subi. A partir de la història del llibre s’ha creat el guió de
l’adaptació teatral realitzat per Benjamí Conesa amb la col·laboració de la pròpia autora.
Més informació: https://viuelteatre.com/ca/espectacles/el-petit-dali-i-el-cami-cap-als-somnis/
La partitura de Mússorgsky ens endinsa en un món de moviment. Música i dansa clàssiques es
fusionen amb la plàstica més contemporània oferint una reinterpretació actual i engrescadora.
Més informació: http://www.dansametropolitana.cat/ca/espectacles/quadres-duna-exposicio
La música, els colors i una sèrie d’objectes que va trobant la Tahi la guiaran en una aventura plena
d’emocions, màgia i diversió. Tocant una sola corda, ressonen totes les altres! I és així com aquest
espectacle ha estat creat. La música, el cant i el moviment són llenguatges universals que ens fan
sentir part d’un tot. Tots som Tahi.
Més informació: https://www.youtube.com/watch?v=-8pr3qn495Y

Educació Infantil
i cicle inicial de Primària
(de 3 a 8 anys)

Dimarts 20 de novembre
9,30 h i 11 h

Cicle mitjà i superior de
Primària i ESO
(de 8 a 14 anys)

Divendres 14 de desembre
10 h

ESO, Batxillerat
i cicles formatius i graus
(de 12 a 20 anys)

Dimarts 22 de gener
9.30 h i 12h

Educació Infantil
i cicle inicial de Primària
(de 3 a 7 anys)

Dimarts 26 de febrer
9,30 h i 11 h

Educació Infantil, Primària i
ESO

Durada: 60 minuts

Durada: 59 minuts

Durada: 60 minuts

Durada: 65 minuts
Dimarts 26 de març
9,30 h i 11 h
Durada: 50 minuts

Educació Infantil i cicle
inicial de Primària
(de 3 a 7 anys)

Dijous 28 de març
9,30 h i 11 h

També existeix la possibilitat de fer una visita al Teatre Joventut per conèixer tot el que hi ha darrere l’escenari. Més informació i reserves: Plàudite Teatre-EAE Tel 618 53 17 08 comunicacio@plaudite.org

