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Títol Espectacle 
LA BRUIXETA PORUGA 
Companyia 
MIMA TEATRE 
Sinopsi 
La Wendy és una bruixeta peculiar. No sap espantar, no sap fer encanteris i té molta 

por de les altres bruixes, especialment de les seves germanes. Aquestes li fan la vida 

impossible, fins i tot li roben l’escombra, la seva única amiga. Un dia coneix algú que 

confia tant tant tant en ella que li dona la força per descobrir tots els seus poders 

amagats i convertir-se, així, en una bruixa autèntica. 

 

Mitjançant aquest conte treballarem la confiança amb nosaltres mateixos i prendre 

consciència que som únics i especials. Si som capaços de valorar-nos arribarem allà on 

ens proposem. Si vols pots! 

Al final la bruixeta poruga ens guiarà pel món de les pocions màgiques. 

 

Tots tenim poders, només ens falta la confiança per utilitzar-los. 

 
 

Fitxa artística 
Una producció de Mima Teatre 

 

Fitxa tècnica 
Aula gran, aula petita,  gimnàs, biblioteca, menjador, aula d’audiovisuals, exterior, sala 

d’actes o teatre... 

 
No cal que es quedi a les fosques l’espai de representació. 

 

Mides de l’espai espai necessari 
2 x 2 x 2 

 
Presa de corrent i potència 
Dependrà de les característiques de l’espai.  

En espai petit no és necessari. 

En espai gran o exterior és necessària presa de corrent per conectar l’altaveu amb 

potència mínima per connectar-hi micròfon. 

Micròfon de diadema a càrrec de la companyia. 

Altaveu a càrrec de l’escola. En cas de que no en disposin, la companyia en pot portar i 

es modificaran les condicions econòmiques. 

 
Necessitem  
Una taula 

 



Currículum 
Les MIMA TEATRE som tres actrius formades en art dramàtic en diverses escoles com 

el Timbal, la Nancy Tuñón i la Memory entre d’altres. El 2015 ens vam consolidar com a 

companyia arran d’un projecte teatral comú que va ser l’inici de tot. 

Des d’aleshores hem creat diversos espectacles familiars, tots de creació i producció 

pròpia, que anem rodant amunt i avall amb l’objectiu d’acostar el teatre als més petits. 

Amb les nostres obres hem estat a la Fundació Miró, a l’Aquitània Teatre, a la Sala 

Versus Glòries entre d’altres a la ciutat de Barcelona. I hem actuat a molts teatres 

arreu de Catalunya. Fem espectacles amb molt d’humor i música amb els que 

pretenem arrencar somriures als petits, però també als acompanyants més grans. Així 

ens ho passem d’allò més bé tots plegats! 

Per altra banda, també expliquem contes teatralitzats. Per una banda en tenim per 

infants a partir de 3 anys com La bruixeta poruga o La nit més màgica. I per l’altra, ens 

hem especialitzat en contes sensorials per a nadons de 0 a 3 anys com per exemple Les 

quatre estacions del petitó i Una llegenda de Sant Jordi. Petits espectacles per 

despertar els sentits als més petits. Tots els contacontes que tenim són de creació 

pròpia i visitem llars d’infants, biblioteques, centres cívics, llibreries i festivals literaris 

d’arreu de Catalunya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Per al professorat 

 
Abans d’anar a veure el nostre espectacle proposem algunes activitats per fer a l’aula amb els 

nens i nenes perquè coneguin quin és el comportament correcte que han de tenir quan es va a 

veure una obra de teatre i com funciona. També proposem que es parli sobre la sinopsis de la 

obra perquè sàpiguen què van a veure i es preparin les preguntes que ens podran fer un cop 

acabi l’espectacle.  

Activitat 1.  

Preguntar si han anat mai a veure un 

espectacle. Què han vist? Els ha agradat? 

Fem un petit col.loqui. 

 
 
Activitat 2 

A la pissarra es dibuixen dues columnes i 

amb tota la classe s’escriu a una columna 

totes les accions que es poden fer quan vas 

a veure un espectacle (escoltar, estar ben 

assegut, estar callat, mirar, aplaudir, 

riure...) i a l’altre columna les coses que no 

es poden fer (menjar, parlar pel mòbil, 

molestar al company, parlar, barallar-se...). 

 

Activitat 3 

Què és un actor/actriu? Coneixen algun 

actor/actriu? Parlar dels diferents llocs on 

treballen els actors: cinema, televisió i 

teatre i les maneres de treballar de 

cadascú.  

 
 
Activitat 4 

Fer cinc cèntims del que és la sinopsis de 

l’obra. Què són les bruixes? Coneixen algun 

espectacle de bruixes? Els va agradar? 

Quines bruixes?  

Parlar del món de les bruixes, si ens fan 

por, si ens agraden...

 
 
 

  



Activitats per a després l’assistència a l’espectacle 
 

Aquest apartat l’hem dividit en dos parts. 

1. Primer de tot proposem unes quantes preguntes que es poden treballar per escrit o 

amb dinàmiques de classe, que ajudaran a comprendre l’obra que han vist i saber si els 

ha agradat o no.  

2. Tot seguit presentem activitats relacionades amb l’espectacle que es poden treballar a 

la classe per aprofundir en el món de les bruixes. També hi ha activitats per perdre la 

por a parlar en públic, desenvolupar capacitats d’expressió corporal, imaginació i 

creativitat. Es poden adaptar lliurement segons el nivell de cada grup. 

 

Activitat 1. PREGUNTES SOBRE 
L’ESPECTACLE 
● Quin objecte màgic porta la 

contacontes? 

● Què apareix dins la maleta que fa que la 

contacontes expliqui el conte? 

● Com és la Wendy?  

● Com és la Polly? Quin poder té? 

● Com és la Wog? Quin poder té? 

● Què fan les bruixes quan es reuneixen al 

voltant de la foguera. 

● Qui és la millor amiga de la Wendy, 

abans de conèixer la Diana? 

● De què va disfressada la Diana? 

● Quin és el poder més gran de la Wendy? 

● Què troba la Wendy a les golfes dins 

d’un bagul? 

● Què t’ha agradat de l’espectacle? Què 

no t’ha agradat? 

● Què ha après la Wendy? 

 

ctivitat 2 

Inventeu un encanteri on hi apareguin 

les paraules cargol i mussol. Us en 

podeu inventar tants com volgueu. 

 
Activitat 3 

Feu una poció màgica amb una ampolla 

d’aigua i els ingredients que més us 

agradin. 

 
Activitat 4 

Feu un dibuix de les coses que us fan 

por. Parleu de què heu dibuixat, per 

què us fa por i com les podem superar. 

LLavors feu una rotllana i llenceu el 

dibuix a una foguera imaginària.  Ara 

balleu com les bruixes al voltant amb 

música. I les pors desapareixeran. 

 

Activitat 5 

Pinteu La Bruixeta com més us agradi.

Materials complementaris: 
Finalment, per ampliar la informació i fer més enriquidor l’aprenentatge proposem una 

bibliografia i pel·lícules que pot mirar tot l’alumnat on els protagonistes són bruixes. 

 

 
BIBLIOGRAFIA 
Isadora Moon 

La Bruixa Brunilda 

Manual de las brujas 

PEL·LÍCULES 
Les Bruixes de Roald Dahl 

La bruja Novata 

La Bruixa Avorrida 

Contes de bruixes i bruixots 

 

 



Fitxes dels alumnes
 

Després de veure l’espectacle
 
Activitat 4 

 
Feu un dibuix de les coses que us fan por.

 
 
 
 
 

 

Fitxes dels alumnes 

de veure l’espectacle 

Feu un dibuix de les coses que us fan por. 

 



 
Activitat 5 

 
Pinta la bruixeta com més us agradi.
 
 
 
 
 

Pinta la bruixeta com més us agradi. 


