
SERVEIS EDUCATIUS   PROGRAMACIÓ D’ESPECTACLES ESCOLARS  CURS 2020-21  
Informació i reserves: 

Plàudite Teatre - Espai d’Arts Escèniques 
Tels. 618 531 708 / 937 428 214    serveieducatiu@plaudite.org  https://plaudite.org 

Veure vídeo temporada 

ESPAI TÍTOL DESCRIPCIÓ EDAT RECOMANADA DATES I DURADA 

TEATRE 

JOVENTUT 
TEATRE MUSICAL: 

JO VAIG AMB MI 

Paco Mir 

La Sol és una nena molt especial, duu unes ales i porta ocells al cap. Ella soleta arribarà a 

conclusions precises i decisives per a la seva felicitat… I per explicar aquesta història cantarem, 
ballarem, jugarem, riurem i, sobretot, ens estimarem!!!   https://youtu.be/tx-rzRO8nGU 

Totes les edats 

3-14 anys
Dt 27 i dim 28 d’octubre 

9,30 h i 11 h 
DURADA: 50 min 

TEATRE 
JOVENTUT 

DANSA: 

EL TRENCANOUS 
Centre Dansa Catalunya 

Espectacle ple de màgia i fantasia, principals ingredients d’aquest ballet, amb música de Txaikovski 

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 https://youtu.be/ko5fp8B4KYE 

Totes les edats 

3-14 anys
Dij 10 i div 11 de desembre   
10 h 

DURADA: 60 min 

TEATRE 

JOVENTUT 

TEATRE TITELLES: 
LA PETITA CAPMANY 

Tanaka Teatre 

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 a un univers on personatges del folklore 

català l’ajudaran a lluitar contra l’Oblit. Un viatge tendre i divertit amb titelles, gegants, bestiari, 
màscares, una aventura fantàstica i emocionant! Espectacle en català. 

https://youtu.be/gjKLamUX390 

Cicle inicial, cicle mitjà, 

i cicle superior de 

primària 3-12 anys 

Pendent de data 2021 

9,30 h i 11 h 
DURADA: 60 min 

ACTIVITAT 

AL 

CENTRE 

EDUCATIU 

 TALLERS DE TEATRE: 

POESIA, EMOCIONS 
LECTURA EN VEU ALTA 

RECURS EDUCATIU 

Tallers de teatre orientats a les necessitats educatives de cada centre. 

La Poesia, les emocions, matèries educatives, lectura en veu alta, expressió corporal, etc. 

Ens adaptem a les vostres necessitats. 

Una proposta lúdica com a recurs educatiu. 

Totes les edats 
Informació i reserves 

per telèfon o correu 
electrònic 

DURADA: entre 45 i 60 min 

TEATRE 

JOVENTUT 

MULTIDISCIPLINAR. 

MÚSICA, TEATRE GEST: 

 BE GOD IS 

Cia. Espai Dual 

Tres personatges apareixen de llocs diferents portant l’harmonia, l’expressió i la màgia per regalar-li 
a la persona vivent que tinguin davant. De sobte, l’espai oníric apareix, la música transforma el 

moviment... i ningú entén res. L’equilibri no es manté, Un show additiu, emocionant, delirant sense 
conservants ni colorants. https://youtu.be/uadbuZw54Zg 

Cicle sup primària, 

ESO i Batxillerat, cicles 

formatius i graus 

10-20 anys 

Dilluns 19 d’octubre 

11 h 

DURADA: 60 min 

TEATRE 
JOVENTUT 

MÚSICA: 

CONCERTO A 
TEMPO D’UMORE 

Concerto a Tempo D’Umore és un espectacle únic al mon, on dotze músics i un director d’orquestra 

ens mostren un muntatge còmic i musical amb una banda sonora formada per les peces més 
conegudes dels grans autors de la clàssica (com són Les Quatre Estacions de Vivaldi, Ave María de 

Bach, 9ª Simfonia de Beethoven o les Danses hongareses de Brahms, entre d’altres). Un teatre de 

gest amb molt d’humor. https://youtu.be/58RUfNNB6yg 

Cicle sup. primària, 
ESO i Batxillerat, 

cicles form. i graus 
10-20 anys 

Dimecres 25 i dijous 26 de 

novembre 

9,30 h i 11 h 

DURADA: 70 min 

TEATRE 
JOVENTUT 

   TEATRE: 

 ELS OCELLS 

La Calórica 

El jove empresari Pisteter i la seva companya Evèlpides no poden tornar a casa. Tampoc se'ls 

acudeix cap altre lloc on puguin anar a viure la vida còmoda, relaxada i lliure d'impostes que ells 
anhelen. 
La trobada accidental amb un innocent puput enmig del bosc els portarà a plantejar-se 
un canvi d'estratègia: i si renunciessin a la seva condició humana i es convertissin en ocells? 

ESO i Batxillerat, cicles 

formatius i graus 
14-20 anys 

Divendres 30 d’octubre 

11 h 

DURADA: 90 min 

TEATRE 

JOVENTUT 

TEATRE: 

L’AMIC RETROBAT 

L’amic retrobat és una història d’amistat i descoberta, però també un record a un dels capítols més 
foscos del passat segle XX i un toc d’alerta a com determinades ideologies poden dinamitar el 

respecte, la convivència comuna i els cercles i espais íntims. https://youtu.be/EFu1G-WrTsM 

TEATRE 
JOVENTUT 

TEATRE: 

FORTUNATA Y BENITO 

La Joven Compañia 

Fortunata y Benito es un homenaje a los personajes femeninos de Galdós, una visita desde el siglo 

XXI al Madrid galdosiano que quizá no nos queda tan lejos. Espectacle en castellà. 

ESO i Batxillerat, cicles 

formatius i graus 
14-20 anys 

Dilluns 22 de Febrer 2021 
9.30 i 12h 

DUR: 120 min amb col·loqui 

TEATRE 

JOVENTUT 

TEATRE: 
EL MIRALL TRENCAT 

de Mercè Rodoreda 

Cia. Mea Culpa 

Narra la història de tres generacions de la família Valldaura – Farriols, habitants d’una torre 
esplèndida a Sant Gervasi, a la Barcelona d’inici del segle XX. A partir d’unes percepcions, sobretot 

femenines, l’autora donarà sortida als sentiments predominants de l’obra: la tristesa i la por. 

https://vimeo.com/335734137 

Batxillerat, cicles 

formatius i graus 

16-20 anys 

Dimecres 24 març 2021
9,30h i 12h

DUR: 70 min + col·loqui 

  En el cas de que s’hagi de suspendre l’obra pel COVID-19 s’oferirà una activitat virtual gratuïta per vídeo conferencia el mateix dia a la mateixa hora 

CANCEL·LAT
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