SERVEIS EDUCATIUS PROGRAMACIÓ D’ESPECTACLES ESCOLARS CURS 2021-22
Informació i reserves:

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

ESPAI
TEATRE
JOVENTUT

TÍTOL
TEATRE:
ELS OCELLS
La Calórica

TEATRE
JOVENTUT

TEATRE MUSICAL:
JO VAIG AMB MI
Paco Mir

TEATRE
JOVENTUT

TEATRE
JOVENTUT

TEATRE
JOVENTUT

TEATRE
JOVENTUT

AUDITORI
BARRADAS

TEATRE:
REBOTA REBOTA Y EN
TU CARA EXPLOTA
Agnès Mateus i Quim
Tarrida
TEATRE:
EL LAZARILLO DE
TORMES
Rafael Álvarez, “El Brujo”
TEATRE FAMILIAR:
LA NENA DELS PARDALS
Teatre al detall

DANSA:
EL TRENCANOUS
Centre
Dansa Catalunya
TEATRE/TITELLES:
HAMELÍ
Xip Xap Teatre

TEATRE
JOVENTUT

TEATRE:
PARA ACABAR CON EDDY
BELLEGUEULE
La Joven

DESCRIPCIÓ + VÍDEO

EDAT
RECOMANADA

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?
https://youtu.be/mwWZRHKdP6k

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

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

Una reflexió descarnada sobre la violència de gènere i la passivitat social. Un espectacle de denúncia
per començar a dir les coses pel seu nom i vèncer la por. Contra els tabús contemporanis i la nostra
hipocresia. https://youtu.be/62BSI01HZxU

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

Divendres 05 de novembre
10:00 h
DURADA: 60 min
(Espectacle en castellà)

Un text magistral que presenta un original reflexió sobre la marginació i la fam. Deixem-nos emocionar
per l’exquisida interpretació de El Brujo! https://youtu.be/smIVCLppLtY

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

Divendres 12 de novembre
10:00 h
DURADA: 90 min
(Espectacle en castellà)

Quan el Gran Timoner ordena exterminar els pardals del país perquè es mengen el gra, una nena, la
Ming Li, decideix portar-li la contrària i seguir les directrius del seu cor. Un espectacle poètic i
emocionant sobre els petits herois quotidians, sobre el respecte a la vida i la saviesa innata dels
infants. https://youtu.be/BElkbgDYef0

Cicle mitjà i cicle
superior de primària i
ESO
8-14 anys

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

Hamelí explica la misteriosa desgràcia d'una vila que ben bé podria ser la teva, on conviuen tots els
veïns i veïnes, amb les seves alegries i les seves discòrdies, però un fet farà que la seva convivència
es vegi alterada de forma dramàtica, la població és envaïda per una plaga de rates, però ningú sap
d'on han vingut, o potser no han vingut d'enlloc? I sempre han estat allí?
https://vimeo.com/496366740

Adaptació teatral de la novel·la Para acabar con Eddy Bellegueule d’Édouard Louis. «La veritat és
que la rebel·lió contra els meus pares, contra la pobresa, contra la meva classe social, el seu racisme,
la seva violència, els seus atavismes, va ser una cosa secundària. Perquè, abans que m'alcés contra
el món de la meva infància, el món de la meva infància s'havia alçat contra mi. Per a la meva família
i els altres, m'havia convertit en una font de vergonya, fins i tot de repulsió. No vaig tenir una altra
opció que la fugida. Aquest llibre és un intent de comprendre-la.» Édouard Louis

DATES I DURADA
Divendres 15 d’octubre
10:00 h
DURADA: 90 min
(Espectacle en català)

Totes les edats.
Educació infantil, cicle
inicial i cicle mitjà de
primària
6-10 anys

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

Dimarts 19, dimecres 20 i
dijous 21 d’octubre
10:00 h
DURADA: 50 min
(Espectacle en català)

Dimarts 16 i dimecres 17 de
novembre
10:00 h
DURADA: 50 min
(Espectacle en català)
Divendres 10 de desembre
10:00 h
DURADA: 60 min
Divendres 11 de febrer
2022
10:00 h
DURADA: 50 min
(Espectacle en català)
Dilluns 14 de febrer 2022
10:00 h
DURADA: 90 min
(Espectacle en castellà)

TEATRE
JOVENTUT

TEATRE FAMILIAR:
LES CROQUETES
OBLIDADES
Cia. Les Bianchis

TEATRE
JOVENTUT

TEATRE:
LA PLAÇA DEL DIAMANT
Cia. Mea Culpa

TEATRE
JOVENTUT

TEATRE
JOVENTUT

TEATRE FAMILIAR:
LLEPAFILS
Teatre al detall

TEATRE FAMILIAR:
LA FAULA DE L’ESQUIROL
La Baldufa

TEATRE
JOVENTUT

ACTIVITAT
AL CENTRE
EDUCATIU

ACTIVITAT
AL CENTRE
EDUCATIU

TEATRE:
A.K.A (Also Known As)

TALLERS DE TEATRE:
LECTURA EN VEU ALTA
EMOCIONS
POESIA
TEATRE VIRTUAL

TALLERS DE TEATRE:
TALLER PER AL
PROFESSORAT

El dol per una àvia, pel gust d’una croqueta, el dol de fer-se gran… És bo sentir-lo? O hi hem de
passar de puntetes? La Pepa és una nena vital i amb una gran imaginació. Acaba de perdre la seva
àvia i està intentant adaptar-se a una nova escola, uns nous amics i una nova ciutat. Enganxada a
una manta que l’ajuda a dormir i enfadada amb les seves dues mares perquè no recorden la recepta
de les croquetes de l’àvia. https://youtu.be/MXBegT73XO4

Cicle mitjà i cicle
superior de primària 812 anys

Dimarts 22 i dimecres 23
de febrer 2022
10:00 h
DURADA: 65 min
(Espectacle en català)

Adaptació teatral de la novel·la Plaça del Diamant de Mercè Rodoreda. Barri de Gràcia, inici dels
anys trenta: festa d’envelat, orquestra amb pasdoble i sorteig de cafeteres. Una nit que serà el principi
d’una nova vida. De Natàlia a Colometa. El seu món, ple de maldecaps petits, es barrejarà amb els
esdeveniments de la Barcelona de començaments del segle XX amb la Segona República, la guerra,
la postguerra i la fam. Aquesta és una posada en escena senzilla, amb uns efectes audiovisuals
impactants i, sobretot, la destresa en seleccionar els punts clau de la història.
https://vimeo.com/423260272

Batxillerat, cicles
formatius i graus
16-20 anys

Dimarts 15 i dimecres 16 de
març 2022
10:00 h
DURADA: 70 min
(Espectacle en català)

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://youtu.be/zhQiWgTWTc0

Totes les edats
6-14 anys

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://youtu.be/gUs2vvtyR6c

Cicle inicial i cicle mitjà
de primària
6-10 anys

A.K.A. ens parla d’un període de l’adolescència d’en Carlos del que nosaltres formem part. D’un
moment en el què, per circumstàncies alienes a ells, trontollen els seus ciments, les seves arrels, la
seva identitat. I és que en Carlos és adoptat... i els ulls dels altres li fan plantejar quina és la seva
“vertadera” identitat. Perquè en el fons, som qui sentim que som, o qui la gent creu que som ?
https://youtu.be/5z7QAnhSTJA

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

Tallers de teatre orientats a les necessitats educatives de cada centre.
Lectura en veu alta.
Teatre i Emocions. https://youtu.be/8wuvQu6stWc
Poesia (llengua, expressió, poetes, etc.).
El teatre com a eina virtual.
Expressió corporal. Matèries educatives i competències, etc.
Una proposta lúdica com a recurs educatiu.
Tallers impartits per professionals de les arts escèniques amb formació complementària.

Totes les edats

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

Dimarts 29 i dimecres 30 de
març 2022
10:00 h
DURADA: 55 min
(Espectacle en català)
PENDENT DE
CONFIRMAR DATA
DURADA: 50 min
PENDENT DE
CONFIRMAR DATA
DURADA: 70 min
Curs 2021-22
Informació i reserves
per telèfon o correu
electrònic
DURADA: entre 45 i 60 min

Curs 2021-22
Informació i reserves
per telèfon o correu
electrònic
DURADA: entre 45 i 60 min

Aquí podeu realitzar la visita virtual interactiva al Teatre Joventut: https://plaudite.org/visita-virtual-al-teatre-joventut

