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Sense sortir de
l’escola!
Tallers i espectacles per a
escolars, curs 2020-21:
-

Des d’Ed. Infantil a Secundària
Activitats de ciències
Activitats d’anglès
Activitats de música
Activitats de dansa
Educació emocional
(a través del teatre)
- Espectacles de titelles
- Activitats per a Ed. Infantil 0-3

Us presentem les activitats que hem seleccionat per al món
educatiu per a aquest curs, des d’Escola Bressol fins a Batxillerat i
Cicles Formatius.
Hi ha tallers, tallers-espectacle i espectacles. Tots són per a realitzar a dins de l’escola o un espai extern que considereu idoni.
Tots ells estan fets pensant en el públic escolar, realitzats per solvents professionals del sector i compten amb guia didàctica per a
treballar abans i després.

Jove Espectacle
Lloret de Mar (La Selva)
jovespectacle@gmail.com
609 31 35 01

www.jovespectacle.cat
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Per cicles educatius
Educació Infantil 0-3 anys
Espectacle de titelles de taula
2 porquets i 1 porqueta - L’Estenedor
En Patufet - L’Estenedor
La Rateta - L’Estenedor
Espectacle de música, titelles i contes
Les trifulgues del sol i la lluna - Rah-mon
Roma
Bona nit i tapa’t - Marta Arnaus
Un dia al mar - Marta Arnaus
Petit o gran? - Albert Vinyes

Tallers de dansa
Els cignes del rei - Dansa Xalesta
Els cucs de seda - Dansa Xalesta
El meu amic el peix - Dansa Xalesta
El Pau i les flors - Dansa Xalesta
Taller-Espectacle en Anglès
Paul and the flowers - Dansa Xalesta

Contaciència
A la voreta dels núvols - Cia. Patawa
A la voreta del mar - Cia. Patawa
Bitxos - Cia. Patawa

Educació Infantil 3-5 anys
Tallers-espectacle de ciències
Tallers d’experiments – ‘Melquíades’
Piensa en ciencia – Carlos Moreno
Experiments a l’Aula – Jove Espectacle
Un Planetari a l’Escola
Les quatre estacions - El Forat del niu
A la voreta del núvols - Cia. Patawa
A la voreta del mar - Cia. Patawa
Bitxos - Cia. Patawa
Ús i abús de l’aiuga - L’Estenedor Teatre
Educació Emocional (a través del teatre)
Festa a la granja – Jove Espectacle
Tallers de dansa
Els cignes del rei - Dansa Xalesta
Els cucs de seda - Dansa Xalesta
El meu amic el peix - Dansa Xalesta
El Pau i les flors - Dansa Xalesta
Espectacle de titelle
Màgica nit de Nadal - El Forat del niu
2 porquets i 1 porqueta - L’Estenedor
En Patufet - L’Estenedor
La Rateta - L’Estenedor
Tutti colori – L’Estenedor
Menuda – L’Estenedor
Activitats de Música
Les trifulgues del sol i la lluna - Rah-mon Roma
Supermercat de Joglars - Rah-mon Roma
Taller-Espectacle en Anglès
Paul and the flowers - Dansa Xalesta
Altres Espectacles
Màgi-k-ment – Mag Pep (Màgia)
Un somni pirata - Mima Teatre
L’illa del Tresor - Jove Espectacle
Bona nit i tapa’t - Marta Arnaus
Un dia al mar - Marta Arnaus
Petit o gran? - Albert Vinyes
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Per cicles educatius
Cicle Inicial de Primària
Tallers-espectacle de ciències
Tallers d’experiments – ‘Melquíades’
Piensa en ciencia – Carlos Moreno
Experiments a l’Aula – Jove Espectacle
Un Planetari a l’Escola
Les quatre estacions - El Forat del niu
Ús i abús de l’aiuga - L’Estenedor Teatre
Educació Emocional (a través del teatre)
Festa a la granja – Jove Espectacle
Activitats en Anglès
Singlish - Karaoke en anglès - Jove Espectacle
Paul and the flowers - Dansa Xalesta
Tallers de dansa
Els cignes del rei - Dansa Xalesta
Els cucs de seda - Dansa Xalesta
El meu amic el peix - Dansa Xalesta
El Pau i les flors - Dansa Xalesta
Activitats de Música
Supermercat de Joglars - Rah-mon Roma
Espectacles de titelles
Màgica nit de Nadal - El Forat del niu
Tutti colori – L’Estenedor
Menuda – L’Estenedor
Diplo – L’Estenedor
Altres Espectacles
Màgi-k-ment – Mag Pep (Màgia)
Un somni pirata - Mima Teatre
L’illa del Tresor - Jove Espectacle

Cicle Mitjà de Primària
Tallers-espectacle de ciències
Tallers d’experiments – ‘Melquíades’
Piensa en ciencia – Carlos Moreno
Experiments a l’Aula – Jove Espectacle
Un Planetari a l’Escola
Ús i abús de l’aiuga - L’Estenedor Teatre
Activitats en Anglès
Singlish - Karaoke en anglès - Jove Espectacle
Espectacles de titelles de taula
Menuda – L’Estenedor
Diplo – L’Estenedor
El Quixot/El Quijote – L’Estenedor
Activitats de Música
Supermercat de Joglars - Rah-mon Roma
Cançons (i contes) del món - Rah-mon Roma
Altres Espectacles
Màgi-k-ment – Mag Pep (Màgia)
L’illa del Tresor - Jove Espectacle

Cicle Superior de Primària
Tallers-espectacle de ciències
Tallers d’experiments – ‘Melquíades’
Piensa en ciencia – Carlos Moreno
Experiments a l’Aula – Jove Espectacle
Un Planetari a l’Escola
Activitats en Anglès
Singlish - Karaoke en anglès - Jove Espectacle
Espectacle de titelles de taula
El Quixot/El Quijote – L’Estenedor
Tallers de dansa
Història de la dansa en moviment - ExplicaDansa
La dansa abans del hip-hop - ExplicaDansa
La dansa moderna i contemporània- ExplicaDansa
Activitat de Música
Cançons (i contes) del món - Rah-mon Roma
Altres Espectacles
Màgi-k-ment – Mag Pep (Màgia)
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Per cicles educatius
ESO
Tallers-espectacle de ciències
Tallers d’Experiments – ‘Melquíades’
Piensa en ciencia – Carlos Moreno
Construïm Experiments – Jove Espectacle
Un Planetari a l’Escola
88 Infinits – Arnau Vilardebò
Activitat de Música i Anglès
Singlish - Karaoke en anglès - Jove Espectacle
Espectacle de titelles de taula
El Quixot/El Quijote – L’Estenedor
Tallers de dansa
Història de la dansa en moviment - ExplicaDansa
La dansa abans del hip-hop - ExplicaDansa
La dansa moderna i contemporània- ExplicaDansa

Batxillerat / C. Formatius
Tallers-espectacle de ciències
Piensa en ciencia – Carlos Moreno
88 Infinits – Arnau Vilardebò
Tallers de dansa
La dansa abans del hip-hop - ExplicaDansa
La dansa moderna i contemporània - ExplicaDansa
Espectacles Teatrals
Dones Extraordinàries - Melanina Teatre
Irònica Rodoreda - La Casa dels Contes-Teresa Puig
Sessions Musicals per a Secundària
La música i el cinema - Frederic Sesé
Vídeos Musicals - Frederic Sesé
Història del Pop-Rock - Frederic Sesé

Espectacles Teatrals
Dones Extraordinàries - Melanina Teatre
Irònica Rodoreda - La Casa dels Contes-Teresa Puig
Sessions Musicals per a Secundària
La música i el cinema - Frederic Sesé
Vídeos Musicals - Frederic Sesé
Història del Pop-Rock - Frederic Sesé

També disposem
d’algunes altres opcions
d’espectacles teatrals i
de música, indicats per
a diversos cicles. Podeu
trobar-los a la nostra
web, o bé consultar-nos
via email o telèfon.

www.jovespectacle.cat/escoles
info@jovespectacle.cat
609 31 35 01
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Per àrees temàtiques
Activitats de ciències
TALLERS D’EXPERIMENTS ‘MELQUÍADES’

Aquest actor i geofísic argentí, porta més de 20 anys fent els seus tallers-espectacle d’experiments.
També teniu la possibilitat de contractar els tallers participatius, on els alumnes, en petits grups-classe, manipulen els elements i fan ells mateixos les
experiències. http://www.jovespectacle.cat/melquiades
● LOS EXPERIMENTOS DE MELQUÍADES (ED. INFANTIL I CICLE INICIAL)
● MELQUÍADES EXPERIMENTADOR (CICLES MITJÀ I SUPERIOR, ESO)
● EXPERIMENTOS CON BURBUJAS (ADAPTABLE, ENTRE ED. INFANTIL I ESO)
● TALLERS PARTICIPATIUS:
- EXPERIMENTOS CON LUZ Y SONIDO (DES D’EDUCACIÓ INFANTIL FINS A CICLE
MITJÀ)
- TALLER DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO (DES D’EDUCACIÓ INFANTIL FINS A
CICLE MITJÀ)
- TALLER DE CONSTRUCCIÓ D’EXPERIMENTS (DES D’ED. INFANTIL A ESO)

TALLERS ‘PIENSA EN CIENCIA’

Carlos Moreno, cap del departament de ciències del COL·LEGI PIRINEUS
D’ANDORRA, ha desenvolupat un seguit de tallers demostratius sobre variadíssims temes científics, excepte la de matemàtiques, més participatiu. Tots
però, fan participar a alguns alumnes en la realització. En tots, continguts i
explicacions s’adapten a cada etapa.
1. Un globo, dos globos, tres globos. Experiències realitzades amb globus per tractar diferents aspectes de les lleis físiques, des de forces, absorció de calor, pressió
atmosfèrica, càrregues elèctriques, etc. Ed. Infantil i Primària.
2. Química, esa gran desconocida. Experiències realitzades en l’àmbit de la química,
on tractem temes com: propietats dels polímers, fluorescència i fosforescència, creació de miralls mitjançant reaccions químiques, canvis de color per oxidació i reducció, canvis de color per propietats d’àcids i bases, explosions de farina de blat, submergir un mòbil o tablet en
una aigua molt especial que no condueix el corrent elèctric, etc... Primària, ESO i Batxillerat/FP.
3. La electricidad está loca. Experimentació amb processos derivats de l’electricitat. Utilitzem un generador
de Van der Graaf per aconseguir voltatges de 200.000 volts i amb això encendre tubs fluorescents en les
mans dels participants, pèls que es posen de punta, descàrregues elèctriques de 10 cm... Primària, ESO i Batxillerat/FP.
4. Acción, reacción, repercusión. Com es dissenya un coet? Podem estudiar el tercer principi de la dinàmica
dissenyant coets amb materials casolans molt senzills? Per descomptat que sí! Genial taller on les bossetes de
te volen soles i les ampolles tenen vida pròpia. Primària i ESO.
5. Ciencia de andar por casa. Experiments realitzats amb coses que tenim a casa cada dia (globus, raquetes,
alcohol, gots, aigua, acetona, etc ...). Els experiments són molt sorprenents i toquem molts aspectes de la
física i la química. Educació Infantil, Primària i Secundària.
6. Magia matemática. Trucs matemàtics d’endevinació que deixaran amb la boca oberta al públic en general.
ESO i Batxillerat/FP. Format: Xerrada participativa.
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Activitats de ciències
TALLERS ‘PIENSA EN CIENCIA’
7. Esto, sí que es frío. Experiències amb nitrogen líquid a 196 ° sota zero, que ens mostraran les propietats de
la matèria a baixes temperatures, farem gelat in situ, congelarem flors, pilotes, etc, i veurem com la resistència elèctrica disminueix amb la temperatura. També menjarem galetes a -196° C i veurem la seva reacció amb
l’aigua calenta. Si la sala ho permet farem una explosió controlada. Educació Infantil, Primària i Secundària.
8. Nada es lo que parece. Bateria d’experiments on els sentits i la intuïció no ens ajuden molt. Sempre passen coses sorprenents. Òptica, magnetisme, dinàmica de forces, conductivitat elèctrica, polímers, etc, tots
aquests conceptes en atractius experiments. Primària, ESO i Batxillerat/FP.
9. El misterior de la tabla periódica. Xerrada demostrativa on s’explica l’orígen de la Taula Periòdica d’Elements, la seva evolució, i nombroses curiositats, a primera vista inexplicables. ESO i Batxillerat/FP.

Preus: En les activitats Melquíades i Piensa en Ciencia es cobra un PREU PER ALUMNE assistent.
El mínim d’assistents són entre 40-50, o el preu equivalent si és un grup més reduït. En el cas dels
tallers on els alumnes ‘fan’ els experiments, el màxim d’assistents és de dos grups-classe. Consulteu.
•
•
•

Entre 40 i 100 alumnes, el preu és de 8 euros.
Entre 100 i 150 alumnes, el preu és de 7 euros.
Per a més de 150 alumnes, el preu és de 6 euros.

Recordeu que tots aquells que reserveu abans del 15 de juliol, teniu UN EURO PER ALUMNE DE
DESCOMPTE de les activitats del curs següent. CONSULTEU PREUS MÍNIMS ‘PIENSA EN CIENCIA’

UN PLANETARI A L’ESCOLA!

VIATGEM A TRAVÉS DEL PLANETA I DE L’UNIVERS
Us presentem un format educatiu que captiva l’interès dels alumnes i facilita la tasca d’ensenyar la
temàtica que es treballa. La major part de la nostra activitat es realitza dins una cúpula-Planetari
dissenyada per a ser traslladada amb facilitat a qualsevol indret i àgilment muntada...
EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I ESO (cada activitat adaptada al nivell).
•

•

•
•

EDUCACIÓ INFANTIL – 3 contes educatius dins el Planetari Digital.
Exploradors de l’Espai
Exploradors del Fons Marí
Exploradors de l’Aigua
PRIMÀRIA – Una activitat adaptada al currículum de cada cicle.
CICLE INICIAL: Descobrint l’Espai
CICLE MITJÀ: Els misteris del Sistema Solar
CICLE SUPERIOR: Vivint a la Via Làctia
SECUNDÀRIA – Una activitat adaptada als continguts de la ESO. L’Univers. El Sistema Solar.
L’Univers Profund. La teoria del Big Bang
CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA I ESO – Cinema científic en 360°
PREUS: (cada passi és una aula) Durada, entre 45’ i 60’ per aula.
•
•
•

Una o dues aules 375 Euros.
Tres aules (matí) 405 Euros.
Quatre passis (matí i tarda) 500 Euros.

AQUEST CURS FEM UNA SESSIÓ SOBRE EL 50è. ANIVERSARI DE L’ARRIBADA DE L’HOME A LA LLUNA
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Activitats de ciències
CONTACIÈNCIA
ContaCiència és un catàleg d’espectacles, bàsicament de contes i de titelles, que vindrà a tractar
i il·lustrar temes que surten en els programes educatius sobre Coneixement del Medi, en els més
petits, i Ciències Naturals. No necessàriament han de ser espectacles pensats en principi per a la
divulgació científica, però sí que aporten prou contingut perquè es puguin tractar temes d’aquestes
àrees abans i després de que els infants vegin l’espectacle. Aquest curs, comencem amb:

LES QUATRE ESTACIONS DEL BOSC - TITELLES EL FORAT DEL NIU

Conte en titelles de guant sobre la vida al bosc i el trànsit de les estacions.
Aventures d’en Piu, un ocellet que neix a l’estiu, i de com coneix als habitants
propers del bosc. Canvia el temps amb les pluges de tardor i el fred, i un esdeveniment inesperat fa que s’hagi d’enfrontar a la vida lluny del niu. Per sort, els
amics estan per a ajudar-lo! Així coneixerà les diferències entre tardor, hivern, i
l’arribada de la primavera. EDUCACIÓ INFANTIL I CICLE INICIAL DE PRIMÀRIA.
Màxim 200 alumnes. Preu per un o dos passis: 660/990 Euros.

A LA VORETA DELS NÚVOLS - CIA. PATAWA

Un conte científic on, pujats damunt un globus volador pujarem al cel i observarem i
descobrirem tot el que passa allà. El núvol i el sol, la pluja i la neu, l’arc de Sant Martí i
els colors, el dia i la nit, la lluna i els estels… Cantarem les cançons que ens parlen de tot
això i plegats descobrirem el món que ens envolta. EDUCACIÓ INFANTIL (1-5 ANYS).

Màxim 50 alumnes. Preu per un, dos o tres passis: 275/350/425 Euros.

A LA VORETA DEL MAR - CIA. PATAWA

Farem un castell, contarem conquilles, descobrirem colors, nedarem entre les onades, jugarem a pilota i volarem l’estel. Farem surar petits vaixells i pescarem peixets amb la canya. Cantarem cançons
i, fins i tot, trobarem quelcom per fer música... MATEIXOS CICLES I PREUS

BITXOS - CIA. PATAWA

El jardí de la biblioteca o de l’escola s’ha omplert de bitxos. Animalons de tota mane amb moltes
potetes i que volen o caminen que tots tenen la seva cançó per gaudir plegats. Amb cançons. MATEIXOS CICLES I PREUS

ÚS I ABÚS DE L’AIGUA - L’ESTENEDOR TEATRE

Una breu representació, de no més de 25 minuts, adreçada als alumnes i que pretén, de
manera divertida, parlar de l’ús racional d’aquest bé tant escàs com és l’aigua dolça. Arrenca
amb una breu referència sobre què és l’aigua: origen de la vida, antecedents històrics, fenomen natural, etc. Passem tot seguit al teatre-plafó que, a manera de circuit hidràulic, mostra
un dipòsit transparent ple d’aigua, que ha plogut d’un núvol...

P4, P5, CICLES INICIAL I MITJÀ DE PRIMÀRIA.
Màxim 50 alumnes. Preu per un, dos o tres passis: 230/414/598 Euros.

En el cas dels espectacles que tenen preu a caixet, en aquesta i les altres àrees, quan es depassa un
límit d’espectadors, cal fer un segon -i en ocasions, un tercer- passi el mateix dia al mateix espai. Tots
aquests passis afegits, tenen un preu més baix que el primer. En ocasions, sensiblement inferior.
Contractar, doncs, una activitat per a tots els alumnes d’un o dos (i si l’activitat ho permet, tres) cicles
d’una mateixa escola, sempre fa que el preu final per alumne sigui més econòmic. Consulteu-ho.
En el cas dels espectacles a preu per alumne, fer més passis no incrementa el preu
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Activitats de ciències
88 INFINITS – ARNAU VILARDEBÒ

Espectacle unipersonal sobre mitologia clàssica, relacionant-la amb
l’astronomia. Coneixerem les històries dels Déus i el perquè van donar
nom a les constel·lacions, i viceversa. Per a 2-3 grups-classe.

ESO I BATXILLERAT/FP.

Preu per un, dos o tres passis: 450/650/850 Euros.

En el cas dels espectacles que tenen preu a caixet, en aquesta i les altres àrees, quan es depassa un
límit d’espectadors, cal fer un segon -i en ocasions, un tercer- passi el mateix dia al mateix espai. Tots
aquests passis afegits, tenen un preu més baix que el primer. En ocasions, sensiblement inferior.
Contractar, doncs, una activitat per a tots els alumnes d’un o dos (i si l’activitat ho permet, tres) cicles
d’una mateixa escola, sempre fa que el preu final per alumne sigui més econòmic. Consulteu-ho. En el
cas dels espectacles a preu per alumne, fer més passis no incrementa el preu.

Sessions musicals per a Secundària
FREDERIC SESÉ

Les sessions musicals de Frederic
Sesé, músic, divulgador i pedagog
musical, es venen realitzant fa més
de 30 anys a les escoles catalanes,
amb notable èxit. De totes les seves
sessions, ens ofereix una mateixa
estructura: cada tema de 2 parts,
que s’han de fer en dues sessions diferents: en 1 mateix dia, al
llarg del curs, o bé continuar amb la segona el curs posterior. I de
totes en té dues versions: una ell sol amb vídeos i música enregistrada, o bé acompanyat d’un músic que toca en directe els diversos temes que van sortint. MOLT I MOLT RECOMANABLE!
ESO I BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
1/2 passis en un dia sense músic - 390/625 Euros - 1/2 passis en un dia amb músic - 510/810 Euros

LA MÚSICA I EL CINEMA - FREDERIC SESÉ

Com el cinema ha tingut una gran influència i protagonisme en la música, i viceversa, des de que
va començar. Sessions 1 i 2 (podeu agafar-ne una o les dues) Amb o sense músic en directe.

VÍDEOS MUSICALS - FREDERIC SESÉ

El naixement i l’evolució dels vídeos musicals des dels temps del cinema fins a YouTube.
Sessions 1 i 2 (podeu agafar-ne una o les dues) Amb o sense músic en directe.

HISTÒRIA DEL POP-ROCK - FREDERIC SESÉ

La música popular per excelència a la segona meitat del segle XX, i pel que es veu, també del nostre. Sessions 1 i 2 (podeu agafar-ne una o les dues) Amb o sense músic en directe.
En el cas de les activitats de música, els dos preus que consten són per un o dos passis el mateix dia
(matí) al mateix espai. Fer més d’un passi en un dia, abarateix molt el preu per alumne.
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Educació Emocional a través del teatre
EDUCACIÓ EMOCIONAL A TRAVÉS DEL TEATRE, és una proposta totalment nova, que par-

tint de l’experiència de dues mestres de Badalona, que treballen aquest apartat al seu centre, utilitza el teatre i el joc teatral per a escenificar diferents emocions, i l’intercanvi i el debat amb els alumnes, com a font de treball. Els objectius principals són:
- Adquirir un millor coneixement de les pròpies emocions
- Identificar les emocions dels demés
- Gestionar les emocions correctament
- Utilitzar el vocabulari adequat per a diferenciar diferents emocions
- Utilitzar i comprendre el llenguatge no verbal per a expressar els nostres sentiments i
identificar els dels altres
- Saber canalitzar les emocions negatives
Compteu amb una guia didàctica, amb treball anterior i posterior a la realització de l’activitat!

FESTA A LA GRANJA   ED. INFANTIL I CICLE INICIAL DE PRIMÀRIA.
En Pep ens explica que els animals de la seva granja preparen una festa. Celebren el
naixement d’un nou poltre a l’estable. Els cavalls estan contents, les ovelles tristes,
el ruc enfadat, el gat té por… ja veureu el perquè!!

Preus: En aquesta activitat, es cobra un PREU PER ALUMNE assistent. El mínim d’assistents és

i el màxim per sessió, de dos grups-classe.
• Per un sol passi, el preu és de 8 euros/alumne. (Mímim 40 alumnes)
• Per dos passis seguits, el preu és de 6 euros/alumne. (Mínim 80 alumnes)
• Per tres passis seguits, el preu és de 5 euros/alumne. (Mínim 120 alumnes)
Recordeu que tots aquells que reserveu abans del 15 de juliol, teniu UN EURO PER ALUMNE DE
DESCOMPTE de les activitats del curs següent. Consulteu preus per a més passis.

40,
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Activitat d’anglès i música
SINGLISH! (SINGING IN ENGLISH)
KARAOKE EN ANGLÈS - JOVE ESPECTACLE

Fem un divertit karaoke amb els alumnes, de cançons en anglès. Preparareu
les cançons a les classes d’anglès i música. Així, els alumnes tenen una gran
motivació per a estudiar les lletres, especialment si les
cançons els agraden, i les han triades ells. Fem una sessió per a explicar-los com
ho han de fer i motivar-los, un mes abans del karaoke. Venim al vostre centre a
treballar amb els alumnes entre 2 i tres cops.
CICLES INICIAL, MITJÀ I SUPERIOR DE PRIMÀRIA. ESO.
MÍNIM 50 ALUMNES, MÀXIM 3-4 AULES PER DIA.
Recordeu que
Preus: En aquesta activitat, es cobra un PREU PER ALUMNE assistent, en un sol dia.
tenim ‘Paul and
• Per a dos grups-classe, el preu és de 8 euros/alumne. (mínim 50 alumnes).
the Flowers’,
• Per a tres grups-classe, el preu és de 7 euros/alumne (mínim 70 alumnes).
versió en anglès
• Per a preus de 6 euros/alumne, consulteu condicions.
del taller de
Recordeu que tots aquells que reserveu abans del 15 de juliol, teniu UN EURO PER
dansa ‘El Pau i
ALUMNE DE DESCOMPTE de les activitats del curs següent.
les flors’!

Escola Bressol
També tenim coses pels espectadors més primerencs.
En aquest apartat, s’hi troben els Tallers de Dansa de DANSA XALESTA ELS CIGNES I EL REI, ELS CUCS DE SEDA, EL MEU AMIC EL PEIX i el taller-espectacle EL
PAU I LES FLORS.
També l’espectacle de titelles 2 PORQUETS I UNA PORQUETA, EN PATUFET I LA
RATETA de L’ESTENEDOR, i l’espectacle musical de RAH-MON ROMA TRIFULGUES DEL SOL I LA LLUNA. Finalment, els tres espectacles de la CIA. PATAWA, A
LA VORETA DELS NÚVOLS, A LA VORETA DEL MAR i BITXOS. Consulteu les fitxes
de cada activitat als apartats corresponents.

CANÇONS EN LA FOSCOR – ALITAPTAP

A través d’un espectacle de llum negra, aprendrem a estar tranquils en la foscor, descobrint simpàtics personatges que s’hi troben, i que podem veure gràcies a una curiosa llum. L’espectacle, de
curta durada, va acompanyat d’un taller posterior. Per a un grup-classe.
EDUCACIÓ INFANTIL (1-6 ANYS). (1, 2, 3 passis) 300/400/500 Euros.

BONA NIT I TAPA’T – MARTA ARNAUS
UN DIA AL MAR – MARTA ARNAUS

Dos espectacles molt tranquils i suaus, on la Marta explica i canta, a través d’una escenografia,
titelles i objectes, històries molt boniques, com la d’una nena que fa anys, o una altra que coneix un
peix i com altres animals marins l’ajuden a trobar la mare. Duren uns 25 minuts cadascun. Per a dos
grups-classe. EDUCACIÓ INFANTIL (2-5 ANYS). (1, 2, 3 passis) 238/438/619 Euros. Opcío a incorporar
un músic.

PETIT O GRAN? - ALBERT VINYES

Un pallasso es presenta als petitons. D’una maleta va treient de forma delicada diversos objectes/
amics que presentarà al públic. Idoni com a primer pallasso dels vostres petitons. Durada de 40 minuts. Per a dos grups-classe. EDUCACIÓ INFANTIL (1-6 ANYS). (1, 2, 3 passis) 375/500/625 Euros.
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Activitats de dansa
De la mà de Dansa Xalesta, una companyia veterana del Vallès Oriental, i de la seva
creadora i directora, Àngels Hugas, us oferim quatre de les activitats més celebrades del
seu repertori: els seus tres tallers-conte fets per una ballarina, i l’espectacle-taller, realitzat per ballarina i ballarí-narrador. L’objectiu sempre és el mateix. Fer experimentar
els infants el moviment i amb ell descobrir el propi cos i les seves infinites possibilitats.
Totes elles expressament pensades per als centres escolars.

DANSA XALESTA
ELS CUCS DE SEDA/ELS CIGNES I EL REI/EL MEU AMIC EL PEIX - DANSA XALESTA

Tallers de dansa, per a un grup-classe. La ballarina-conductora proposa als alumnes un conte, i que
participin d’un seguit de propostes i, al ritme de la música, ells mateixos seran els protagonistes del
conte. Per a un grup-classe.
EDUCACIÓ INFANTIL (1-5) I CICLE INICIAL PRIMÀRIA. (1, 2, 3 passis) 325/412/500 Euros

EL PAU I LES FLORS - DANSA XALESTA (TAMBÉ ES POT FER EN ANGLÈS!)

Combinació d’un petit espectale i un taller posterior de dansa, per a dos grups-classe. El Pau obté
de la seva mare un regal molt curiós: una llavor que es convertirà en una planta, però, com?.... Ell
serà el responsable; haurà de tenir-ne cura... Al final del conte, els nens i les nenes passen a ser personatges de la història, tot dansant. Per a dos grups-classe.
EDUCACIÓ INFANTIL (1-5) I CICLE INICIAL PRIMÀRIA. (1, 2, 3 passis) 382/467/563 Euros
PREUS ESPECIALS PER A ESCOLA BRESSOL!!

EXPLICADANSA - TONI JODAR
I per als grans, de la mà d’ExplicaDansa, on amb el ballarí i coreògraf
Toni Jodar, coneixerem i experimentarem les característiques de la dansa
popular i clàssica, la dansa moderna i contemporània. Tres tallers ens
permetran conèixercom es ballava a Catalunya, i les innovacions que van
venir des de fora, revolucionant el concepte de dansa des d’aleshores.
Tots els tallers són per a una aula, i tenen una durada aproximada
d’entre 1 hora i mitja i 2 hores. També comptarem amb una conferència
‘ballada’, d’una hora i mitja, on podem assistir fins a 150-200 alumnes,
segons aforament i condicions de l’espai.

HISTÒRIA DE LA DANSA EN MOVIMENT

Practicarem alguns dels moviments vinculats als diferents gèneres i llenguatges de la dansa de tots els temps: folklore, flamenc, clàssic, contemporani, jazz i musical. Per a un grup-classe.
CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA I ESO. 1/2 passis/dia - 250/375 Euros

LA DANSA ABANS DEL HIP-HOP

Practicarem els principals corrents de la dansa moderna i contemporània del segle XX a Amèrica:
Isadora Duncan, Martha Graham, José Limón, Merce Cuningham, la tècnica contact-releace. Per a un
grup-classe. CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA, ESO I BATXILLERAT/FP. 1/2 passis/dia - 250/375 Euros

LA DANSA MODERNA I CONTEMPORÀNIA - CONFERÈNCIA ‘BALLADA’

Toni Jodar il·lustra, amb el seu propi cos, el pas del temps de la dansa i utilitza la seva experiència i
humor per fer que sigui una “performance” de caràcter pedagògic, una lectura creativa i amena de
la història. Hi mostra l’evolució del clàssic al contemporani, tot fent referència als diversos gèneres i
formes que ha trobat el cos per expressar-se en el moviment.Per a diversos grups-classe a l’hora.
CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA, ESO I BATXILLERAT/FP. 1/2 passis/dia - 250/375 Euros
En el cas de les activitats de dansa, els dos/tres preus que consten són per fins a tres passis el mateix
dia (matí) al mateix espai. Fer més d’un passi en un dia, abarateix molt el preu per alumne. En el cas
d’Explicadansa, per la durada de les sessions, el màxim de passis en un dia és de dos.
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Activitats de música
Activitats que ens venen de la mà de Rah-mon Roma, i on s’interpreta música en directe. Però on també s’hi expliquen històries. Tot i que totes tenen un sentit primordial per a l’assignatura de música, també incideixen en d’altres àrees, com ara els
contes populars i la multiculturalitat. Podreu conèixer el repertori amb antel·lació.

RAH-MON ROMA

TRIFULGUES DEL SOL I LA LLUNA - RAH-MON ROMA

Espectacle de música, cançons, titelles i contes. El sol, un cargol, la lluna i un ratolí
són els protagonistes dels dos petits contes d’aquest espectacle de petit format
amb objectes i titelles. Les cançons, la música i els sons en són els principals protagonistes.
EDUCACIÓ INFANTIL (1-5 anys) 1/2 passis en un dia - 520/780 Euros

SUPERMERCAT DE JOGLARS - RAH-MON ROMA

Espectacle d’històries i cançons de joglars en ruta pel món (amb projeccions). El trobador era l’encarregat de compondre versos i música
a l’època medieval i tenia un ofici reconegut i de rang. Tanmateix, qui
divulgava la feina del trobador era el joglar.
EDUCACIÓ INFANTIL (3-5 anys), CICLES INICIAL I MITJÀ DE PRIMÀRIA
1/2 passis en un dia - 665/998 Euro

CANÇONS (i contes) DEL MÓN - RAH-MON ROMA

Espectacle de música i contes d’arreu. Us proposem un viatge
col·lectiu intercultural, amb el qual descobrirem algunes maneres de
passar-nos-ho bé tal i com ho fan la mainada de diversos països del
món. Serà un viatge amb molt de suc, on presentarem també alguns instruments musicals que han
vingut dels racons més recòndits de la terra.
CICLES MITJÀ I SUPERIOR DE PRIMÀRIA 1/2 passis en un dia - 520/780 Euros
En el cas de les activitats de música, els dos preus que consten són per un o dos passis el mateix dia
(matí) al mateix espai. Fer més d’un passi en un dia, abarateix molt el preu per alumne.

SINGLISH! (SINGING IN ENGLISH)
KARAOKE EN ANGLÈS - JOVE ESPECTACLE

Fem un divertit karaoke amb els alumnes, de cançons en anglès. Preparareu
les cançons a les classes d’anglès i música. Així, els alumnes tenen una gran
motivació per a estudiar les lletres, especialment si les cançons els agraden, i
les han triades ells. Fem una sessió per a explicar-los com ho han de fer i motivar-los, un mes abans
del karaoke. Venim al vostre centre a treballar amb els alumnes entre 2 i tres cops.
CICLES INICIAL, MITJÀ I SUPERIOR DE PRIMÀRIA. ESO.
MÍNIM 50 ALUMNES, MÀXIM 3-4 AULES PER DIA.

Preus: En aquesta activitat, es cobra un PREU PER ALUMNE assistent, en un sol dia.

• Per a dos grups-classe, el preu és de 8 euros/alumne. (mínim 50 alumnes).
• Per a tres grups-classe, el preu és de 7 euros/alumne (mínim 70 alumnes).
• Per a preus de 6 euros/alumne, consulteu condicions.
Recordeu que tots aquells que reserveu abans del 15 de juliol, teniu UN EURO PER ALUMNE
DE DESCOMPTE de les activitats del curs següent.
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Espectacles de titelles
En aquest apartat comptem, sobretot, amb la col·laboració de TITELLES EL FORAT DEL NIU, amb 2
espectacles de titella de guant, un per al desembre, amb la temàtica del Nadal com a centre, i l’altre,
que ens parla de la vida dels animals i els vegetals al bosc i el trànsit de les estacions.

TITELLES EL FORAT DEL NIU
LES QUATRE ESTACIONS DEL BOSC

Conte en titelles de guant sobre la vida al bosc i el trànsit de les estacions. També com a conte científic. Aventures d’en Piu, un ocellet que neix a l’estiu, i de com
coneix als habitants propers del bosc. Canvia el temps, i coneixerà les diferències
entre tardor, hivern, i l’arribada de la primavera. Aneu a la seva pàgina. EDUCA-

CIÓ INFANTIL I CICLE INICIAL DE PRIMÀRIA. Màxim 200 alumnes. Preu per
un o dos passis: 660/990 Euros.

MÀGICA NIT DE NADAL

La Pepa i l’Andreu, dos germanets, intenten esbrinar què ha passat amb els estels
de Nadal, que han començat a desaparèixer a tota la comarca… fins que s’adonen que un misteriós personatge… EDUCACIÓ INFANTIL I CICLE INICIAL DE PRIMÀRIA RECOLLIM LES CARTES DELS NENS I NENES ALS
REIS! Màxim 200 alumnes. Preu per un o dos passis: 660/990 Euros.

L’ESTENEDOR TEATRE
També amb l’ESTENEDOR TEATRE, una companyia i un titellaire, el David Laín, amb una trajectòria
amplíssima i farcida d’espectacles de primer nivell. Us hem seleccionat 5 d’entre els 30 que té disponibles, tot i que podeu demanar-ne qualsevol. Des dels més petitons (2 anyets) fins a la ESO, amb el
seu magnífic Quixot, teniu per triar.

2 PORQUETS I 1 PORQUETA, EN PATUFET, LA RATETA

Versions en titelles de cadascun dels tres contes populars, especialment adaptats per als més petits.
EDUCACIÓ INFANTIL (1-6 ANYS) (20 minuts de durada). 230 Euros.

TUTTI COLORI

Com s’ho faran els habitants d’un poble on només hi ha blanc i negre, per descobrir i portar els colors? EDUCACIÓ INFANTIL I CICLE INICIAL DE PRIMÀRIA. 575 Euros.

DIPLO

En aquest conte, una nena es troba un ou, del qual neix un animaló que no para de créixer. Què en
faran? CICLES INICIAL I MITJÀ DE PRIMÀRIA. 575 Euros.

MENUDA

La història d’una nena molt petita, i de com lluita per a fer les mateixes coses que els grans. Dos manipuladors i un músic en directe. EDUCACIÓ INFANTIL I CICLE INICIAL DE PRIMÀRIA. 1.452 Euros.

EL QUIXOT/QUIJOTE

Teatre d’objectes prenent les més conegudes aventures del personatge cervantí. Lògicament, el text
és en castellà, tot i que les explicacions ‘fora de text’ poden ser en català o castellà, segons trieu.
CICLES MITJÀ I SUPERIOR DE PRIMÀRIA. PRIMER CICLE D’ESO. 575 Euros.

En el cas dels espectacles que tenen preu a caixet, en aquesta i les altres àrees, quan es depassa un
límit d’espectadors, cal fer un segon -i en ocasions, un tercer- passi el mateix dia al mateix espai. Tots
aquests passis afegits, tenen un preu més baix que el primer. En ocasions, sensiblement inferior.
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Altres Espectacles
Tot i que el teatre, o més ben dit l’espectacle, és el fil conductor de tota la oferta
d’activitats que us proposem, hi ha dos espectacles ‘purament’ teatrals que us
oferim, més enllà de que cobreixin altres àrees. També un espectacle de contes i
un altre de Màgia. Tots dos estan presentats per magnífics professionals, i poden ser portats a un espai no teatral a l’escola o institut, però també a una sala
d’actes o teatre, tant si el teniu dins del centre com si es tracta d’una sala del
vostre barri o poble.

AQUEST ANY... VA DE PIRATES!
UN SOMNI PIRATA - MIMA TEATRE
La Meri i la Berta, dues germanes ben diferents que van al cola, comparteixen un somni d’aventures
on fan de pirates, però sobretot, rescaten als nens de Piratèlia. MOLT RECOMANABLE.
EDUCACIÓ INFANTIL I CICLE INICIAL DE PRIMÀRIA.
Preu per un, dos o tres passis: 750/1.062/1.312 Euros.

L’ILLA DEL TRESOR - EL CLÀSSIC IMMORTAL DE LES AVENTURES, DE ROBERT LOUIS STEVENSON, ADAPTAT ALS PETITS
(TEATRE I TITELLES)
Aventures del Jim, un noiet que troba el mapa d’un tresor, que el famós
pirata Flint va deixar en una illa. El que no sap, és que la tripulació del
vaixell que els porta cap a la illa, està formada pels pirates més temibles
dels mars.
DES DE P4 FINS A CICLE MITJÀ DE PRIMÀRIA.
Preu per un, dos o tres passis: 400/600/800 Euros.
SI DEMANEU AQUEST ESPECTACLE FINS AL 12 DE JULIOL, PREUS ESPECIALS!!
Activitats 2020-21 - Jove Espectacle - info@jovespectacle.cat - www.jovespectacle.cat/escoles

Altres Espectacles
MÀGI-K-MENT - MAG PEP

Espectacle de màgia, molt adaptat a les edats a les quals s’adreça, i sobretot, molt participatiu.
Trucs de tècniques molt diverses que sorprendran a petits i grans. Adaptable a qualsevol espai de
l’escola.
EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA (adaptats a cada edat).
Preu per un, dos o tres passis: 375/563/750 Euros.

88 INFINITS – ARNAU VILARDEBÒ

Espectacle unipersonal sobre mitologia clàssica, relacionant-la amb l’astronomia. Coneixerem les
històries dels Déus i el perquè van donar nom a les constel·lacions, i viceversa. Per a 2-3 grupsclasse.
ESO I BATXILLERAT/FP.
Preu per un, dos o tres passis: 436/654/980 Euros.

DONES EXTRAORDINÀRIES - MELANINA TEATRE
Una trobada imagirària de dones molt notables de la història, dóna
peu a fer palesa la invisibilitat d’aquestes, pel fet de ser dones. Coneixem com escribíen, però també com senten i parlen de les seves
experiències personals. MOLT RECOMANABLE.
ESO I BATXILLERAT/FP.
Preu per un, dos o tres passis: 625/875/1.125 Euros.

IRÒNICA RODOREDA - TERESA PUIG/LA CASA DELS CONTES
Amb un gran repertori de resursos narratius i teatrals, Teresa Puig, directora de la Casa dels Contes de Barcelona, ens dóna a conèixer la prosa rica i profundament humana de Mercè Rodoreda,
cronista del seu temps, i creadora de personatges profundament humans.
ESO 2 I BATXILLERAT/FP.
Preu per un, dos o tres passis: 300/500/725 Euros.

En el cas dels espectacles que tenen preu a caixet, en aquesta i les altres àrees, quan es depassa un límit d’espectadors, cal fer un segon -i en ocasions, un tercer- passi el mateix dia al
mateix espai. Tots aquests passis afegits, tenen un preu més baix que el primer. En ocasions,
sensiblement inferior.
Contractar, doncs, una activitat per a tots els alumnes d’un o dos (i si l’activitat ho permet,
tres) cicles d’una mateixa escola, sempre fa que el preu final per alumne sigui més econòmic.
Consulteu-ho.
En el cas dels espectacles a preu per alumne, fer més passis no incrementa el preu
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