
SERVEI EDUCATIU PROGRAMACIÓ D’ESPECTACLES ESCOLARS CURS
2022-23 Informació i reserves:

Plàudite Teatre - Espai d’Arts Escèniques
Tels. 635 227 236 serveieducatiu@plaudite.org

https://plaudite.org

ESPAI TÍTOL DESCRIPCIÓ + VÍDEO EDAT RECOMANADA DATES I DURADA

TEATRE
JOVENTUT

Teatre:
Teatre al Detall

LLEPAFILS

En Lluïset no vol menjar res de res! Només PATATES FREGIDES! Els seus dos cuiners
particulars, en Llòfia i l’Olívia, han de tenir el menjar a punt i fer-lo esmorzar, dinar i sopar.
És una tasca molt dura cuinar per aquest marrec Llepafils. Els dos cuiners n’estan fins al
capdamunt i ja no poden més: “Si avui no menja, pleguem!”
https://www.teatrealdetall.com/el-llepafils/

Cicle inicial, cicle mitjà i
cicle superior de
primària  (6-11 anys)

Dimarts 25 i dimecres 26
d’octubre de 2022
10 h

Espectacle en català
Durada: 55 min

TEATRE
JOVENTUT

Teatre
Cia. Mea Culpa

CR#SH (TOTHOM POT
CAURE)

L’edat de les hormones, del m’agradaa i de la recerca de l’aprovació dels altres. Tot, per
intentar encaixar en un món que els hi dona l’esquena. Així, com narcisos contemporanis
sacsejats per amors no correspostos, els joves cerquen un punt de llum enmig de la
incertesa. I és que ben mirat, tots correm el risc d’ofegar-nos dins el nostre propi riu.
https://ciameaculpa.cat/espectacles/crsh/

ESO, Batxillerat i Cicles
Mitjans de FP  (a partir
de 14 anys)

Dimarts 8 de novembre
10 h

Espectacle en català
Durada: 70 min

TEATRE
JOVENTUT

Teatre
La Baldufa teatre

LA FAULA DE
L’ESQUIROL

Una de les característiques de les faules és que sempre acaben amb una conclusió moral.
Així doncs, de què ens vol parlar La faula de l'esquirol? Amb aquest espectacle, La
Baldufa us proposa de pensar, reflexionar i aprofundir sobre la diferència i el mestissatge.
L'eriçó i l'esquirol són molt diferents, però tenen infinitat d’oportunitats per aprendre i
compartir plegats. https://www.labaldufateatre.com/espectacles/la-faula-de-esquirol/

Cicle inicial, mitjà  i
superior de  primària
(6-11 anys)

Dimarts 22 i dimecres 23 de
novembre
10 h
Espectacle en català
Durada: 50 min

TEATRE
JOVENTUT

Teatre
Cia. Xavier Bobes

EL MAR: VISIÓ D’UNS
NENS QUE NO L’HAN

VIST MAI

Aquesta és la història d’una promesa que no es va poder complir, la que va fer un mestre
als seus alumnes. El mestre era Antoni Benaiges. Els alumnes eren els nens i nenes de
l’escola rural de Bañuelos de Bureba, un poble de la província de Burgos. La promesa la va
fer un dia d’hivern de l’any 1936. Els va prometre el mar.
https://www.tnc.cat/es/el-mar-visio-duns-nens-que-no-lhan-vist-mai

Darrer cicle d'ESO i
Batxillerat, Cicles
Formatius i Graus
(a partir de 14 anys)

Divendres 2 de desembre
10 h

Espectacle en català i castellà
Durada: 65 min

TEATRE
JOVENTUT

Dansa
Centre de Dansa de

Catalunya
EL TRENCANOUS

Ballet en dos actes. Màgia i fantasia són els principals ingredients d’aquest ballet amb
música de Txaikovski basat en un conte d’Alexandre Dumas que revisa i dulcifica la història
d’E.T.A Hoffmann El trencanous i el rei dels ratolins.
https://ca.cdcbarcelona.com/cascanueces

Educació infantil, cicle
inicial, cicle mitjà, cicle
superior de primària i
ESO (3-16 anys)

Dilluns 12 i dimarts 13 de desembre
10 h

Durada: 60 min

TEATRE
JOVENTUT

Teatre
Teatre al Detall

LA MOTXILLA DE L’ADA

La història d’una nena trans que lluita per desprendre’s d’un nom que no es correspon amb
la seva identitat.
L’Ada és una nena que quan va néixer es deia Adam. Des de ben petit sentia que motxilla
invisible que duia li pesava massa. Així que un dia va decidir desprendre’s de la motxilla i
amb ella va perdre l’”m” del seu nom... i es va convertir en Ada.
https://www.teatrealdetall.com/la-motxilla-de-l-ada/

Cicle mitjà  i superior
de  primària
(8-11 anys)

Dimecres 15 i dijous 16 de febrer
de 2023
10 h

Espectacle en català
durada : 60 min

TEATRE
JOVENTUT

Teatre
Cia. Mea Culpa

LA PLAÇA DEL DIAMANT

Adaptació teatral de la novel·la La plaça del Diamant de Mercè Rodoreda. Una posada en
escena senzilla, amb uns efectes audiovisuals impactants i sobretot la destresa en
seleccionar els punts clau de la història.
https://ciameaculpa.cat/espectacles/la-placa-del-diamant/

Batxillerat, Cicles
Formatius i Graus
(a partir de 16 anys)

Dimecres 1 i dijous 2 de març de
2023
10 h

Espectacle en català
Durada: 70 min
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TEATRE
JOVENTUT

Dansa
Guille Vidal-Ribas i Javi

Casado
TRANSMISSIONS

Conferència il·lustrada sobre danses urbanes
Música, audiovisuals, paraula i moviment en viu es combinen en aquesta
conferència-espectacle que busca explicar les danses urbanes en totes les seves
dimensions. Un discurs dinàmic i accessible per a tots els públic, enriquidor tant per a un
públic expert com per a qui vol acostar-se a les danses urbanes.
https://transmissionsdansa.com/

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

Dimarts 14 Març de 2023

10 h I 12 h

Espectacle en català i castellà

Durada: 50 min

TEATRE
JOVENTUT

Teatre
Zum Zum Teatre

SOC UNA NOU

L'advocada Marinetti és una dona implacable i amargada que ha denunciat a gairebé tot el
veïnat. La seva vida canvia el dia en què l'Omar, un nen refugiat, cau de la branca de la seva
noguera. El nen transforma la seva vida per complet i per poder quedar-se amb ell, diu que
és una nou i que, segons una antiga llei, tots els fruits que cauen al seu jardí li pertanyen. El
jutge i el fiscal, incrèduls, escolten als testimonis. Mentrestant, l'Omar recorda com va haver
de fugir d'un país en guerra i com va perdre als seus pares al mar, esperant tenir una
oportunitat a la vida.
https://zumzumteatre.com/soc-una-nou/

Cicle inicial, cicle mitjà,
cicle superior de
primària (a partir de 6
anys)

Dimecres 22 de març de 2023
10h
Espectacle en català
Durada:  60 min

TEATRE
JOVENTUT

Teatre
Fugireli Teatre

L'ATRACAMENT
PERFECTE

Dos atracadors “molt professionals” més un ajudant, intentaran robar les joies d’un marxant
i el seu agent de seguretat. En el món del clown, res és el que sembla.
https://www.youtube.com/watch?v=s2YZVpfjFao

Cicle inicial, cicle mitjà,
i cicle superior de
primària i primer cicle
d’ESO (6 a 14 anys)

Dimarts 18 d’abril de 2023 (Cicle
iniciali mitjà de primària)

Dimecres 19 d’abril de 2023
(Cicle superior de primària i ESO)

10h

Espectacle en català i castellà

Durada: 60 minuts

TEATRE
JOVENTUT

Dansa
Centre de Dansa de

Catalunya
LA VENTAFOCS

Intèrprets: Ballarins del curs de formació del Centre de Dansa de Catalunya. Ventafocs, una
jove dominada per la seva madrastra desde la mort del seu pare, l'obliga a treballar per a
ella i les seves dues germanastres com a serventa en la seva pròpia casa. Quan reben les
invitacions per al ball de organitzat al castell, en el qual es rumoreja que el príncep triarà a
la seva futura esposa ambdues es burlen de Ventafocs, que no ha estat convidada, per ser
considerada la serventa de la casa.

Educació infantil, cicle
inicial, cicle mitjà, cicle
superior de primària i
ESO (3-16 anys)

Divendres 19 de maig de 2023

10 h

Durada: 60 min

ACTIVITAT
AL CENTRE

EDUCATIU

TALLERS DE TEATRE:

LECTURA EN VEU ALTA
EMOCIONS

POESIA

Tallers de teatre orientats a les necessitats educatives de cada centre. Una
proposta lúdica com a recurs educatiu.

Lectura en veu alta.

Teatre i Emocions. https://youtu.be/8wuvQu6stWc

Poesia (llengua, expressió, poetes, etc.).

Expressió corporal. Matèries educatives i competències, etc.

Tallers impartits per professionals de les arts escèniques amb formació complementària.

Educació infantil, cicle
inicial, cicle mitjà, cicle
superior de primària,
ESO, Batxillerat, cicles
formatius i graus
(4-20 anys)

Sessions sota demanda

Informació i reserves per
telèfon o correu electrònic
DURADA: entre 45 i 60 min

ACTIVITAT
AL CENTRE

EDUCATIU

TALLERS DE TEATRE:
TALLER PER AL
PROFESSORAT

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

Número de sessions a concretar.

El joc teatral com a recurs educatiu. Eines per fer servir amb l’alumnat, divertides maneres
de canviar el punt de perspectiva i aconseguir objectius de manera lúdica.

Tallers impartits per professionals de les arts escèniques amb formació complementària.

Per al
professorat

Sessions sota demanda

Informació i reserves per
telèfon o correu electrònic
DURADA: entre 45 i 60 min

FEU LA VISITA VIRTUAL INTERACTIVA AL TEATRE JOVENTUT: https://plaudite.org/visita-virtual-al-teatre-joventut
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