
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 Tel 635 22 72 36 teatre@plaudite.org 

 

SERVEIS EDUCATIUS PROGRAMACIÓ D’ESPECTACLES ESCOLARS 
CURS 2019-20  

Més informació i reserves: Plàudite Teatre-Espai d’Arts Escèniques 
Tel 635 22 72 36 teatre@plaudite.org  

  
ESPAI TÍTOL  DESCRIPCIÓ EDAT RECOMANADA DATES PREVISTES I DURADA 

AUDITORI 
BARRADAS 

TEATRE:  
 MANS 

Cia. Fes-t’ho com 
vulguis 

 

Un espectacle visual ple d’imatges poètiques expressades amb diferents llenguatges. El llenguatge 
corporal, que comença amb les mans i s’escampa a tot el cos; la música que tot ho embolcalla; el 
llenguatge visual dels colors, la llum i les ombres; la transformació de l’espai; la paraula, justa i afinada 
per a endreçar-ho tot. Espectacle en català 

Educació infantil 
(2-6 anys) 

Dimarts 24 de març 
10h i 11h 
 
DURADA: 40 min 
 

TEATRE 
JOVENTUT 

TEATRE/TITELLE: 
 LA BOTIGUETA 

 
  Tanaka Teatre 

 

A la Botigueta de l’Amàlia es ven de tot: verdures, pots de conserva, roba, electrodomèstics i allò que 
mai t’imaginaries que pots comprar en un mateix establiment. Tot de clients estrafolaris necessitaran 
l’ajuda del públic per descobrir el que cal saber per fer una compra responsable i quedar-ne 
satisfet.  Espectacle en català 
 

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

Dimecres 19 de febrer 2020  
9,30h i 11h 
 
DURADA: 60 min 

TEATRE 
JOVENTUT 

TEATRE MUSICAL: 
SIHIR I LA NIT DE 

REIS  
 

Lazzigags 

La Laia, una nena de 12 anys, i l’Aran, un nen de 6, són dos germans que han d’anar a viure a casa 
de la seva tieta la nit de Reis. Els pares han hagut de marxar precipitadament i no saben quan de 
temps seran de viatge. L’Aran està preocupat perquè té por que els Reis no sàpiguen on viuen ara. 
La Laia està enfadada amb els pares perquè han marxat. Espectacle en català 
 

Educació infantil i Cicle 
inicial de Primària  
(de 4 a 10 anys) 

Dimecres 13 i dijous 14 de 
novembre 11h 
 
DURADA: 65 min 

ACTIVITAT AL 
CENTRE EDUCATIU TEATRE I POESIA  Des del joc teatral participatiu apropem la poesia de QUALSEVOL POETA als més petits. 

Més informació i reserves: Plàudite Teatre-EAE Tel 635 22 72 36 teatre@plaudite.org  
Educació Infantil i cicle 
inicial de primària Dilluns, dimarts o dimecres. 

TEATRE 
JOVENTUT 

TEATRE: 
 LES SUPER TIETES 

 
                Les Bianchis 

La Queralt, una investigadora peculiar, serà tieta. Això l’alegra molt però al mateix temps l’entristeix 
perquè creu que no ho sabrà fer. Per això sol·licita ajuda a les seves amigues de sempre, la Magda, 
una empresària de mitjons, i la Bàrbara, una àrbitre de futbol, que són tietes des de fa molt de temps. 
Espectacle en català 
 

Educació infantil, Cicle Inicial 
i Cicle Mitjà  
(4-10 anys) 

Dimarts 22 d’octubre  
9,30h i 11h  
 
DURADA: 50 min 
 

TEATRE 
JOVENTUT 

TEATRE: 
 COSMIX  

Teatre Mòbil 
 

Dos viatgers infatigables, estranys i extravagants, arriben a l’escenari programats per fer riure. Com 
dos homes orquestra, despleguen les seves millors habilitats: Fan música impossible, fan teatre 
reciclàssic, fan l’animal i fins i tot ens avancen el futur en viu i en directe! Cösmix, dos còmics de 
dimensions còsmiques i un mix de bogeria! Espectacle en català. 

Cicle mitjà i Cicle superior de 
primària  
(8-12 anys) 

Dimarts 3 de març 
9,30 h i 11 h 
 
DURADA: 50 min  

ACTIVITAT AL 
CENTRE EDUCATIU  

LECTURA EN VEU 
ALTA DES DEL JOC 

DRAMÀTIC (TEATRE)  

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 i reserves: Plàudite Teatre-EAE  Tel 635 22 72 36 teatre@plaudite.org 

Cicle mitjà i cicle superior de 
primària i ESO 

Dos dilluns, dimarts o 
dimecres consecutius. 

TEATRE 
JOVENTUT 

DANSA: 
 EL TRENCANOUS 

Centre de Dansa de 
Catalunya 

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’E.T.A. Hoffmann 
 

Espectacle recomanat per a 
totes les edats  
(3-14 anys) 

Dijous 12 i divendres 13 de 
desembre 10 h 
 
DURADA: 60 min 
 

TEATRE 
JOVENTUT 

TEATRE: 
 GAZOLINE  

La Joven Compañia 
 

Un barri de la perifèria de París (banlieue, en alguns dels quals ni tan sols la policia s'atreveix a entrar), 
una mena de ghetto de joves marginals. 
La durada de l’espectacle inclou el col·loqui posterior. Espectacle en castellà. 
 

ESO i Batxillerat, cicles 
formatius i graus.(14-20 
anys) 

Dilluns 10 de Febrer 2020 
9.30 i 12h  
DURADA: 120 min (amb 
col·loqui) 

TEATRE 
JOVENTUT 

TEATRE: 
 RAPHAËLLE 

 La Conquesta del Pol 
Sud 

Una potent reflexió al voltant de la sexualitat, els rolls adquirits i no qüestionats, des del punt de vista 
d’una persona que ens explica les seves vivències en relació a la societat que ens envolta.  Espectacle 
en castellà. 

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

Divendres 18 d’octubre 
11 h 
DURADA: 80 min 

TEATRE 
JOVENTUT 

TEATRE/DOCUMENT: 
CELEBRARÉ MI 

MUERTE 
Teatro del Barrio 

Alberto San Juan i Jordi Évole s’uneixen per a produir una commovedora reflexió entorn de la vida i 
la mort, construïda a partir de l'experiència en primera persona del metge Marcos Hourmann al voltant 
de l’eutanàsia. Espectacle en castellà. 
 

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

Divendres 29 de novembre 
11 h 
 
DURADA: 75 min 


