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POTI-POTI DE PRIMAVERA (SANT JORDI 2100) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

És una producció de l’Associació Catalana de Teatre Educatiu 
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 Dossier de l’espectacle 
 
 

1 Producció 
 

Associació Catalana de Teatre Educatiu 
 
ACTE neix al setembre de 2007 com una aposta per oferir un teatre de qualitat 
que serveixi  de suport al sistema educatiu.  
 
Els seus espectacles proporcionen un  reforç a la tasca educativa que es 
realitza en els CEIP, IES i escoles del territori català. Facilita als professionals 
del món educatiu eines i recursos que els ajuden a realitzar amb una major 
eficàcia i des d’una vessant força lúdic la seva tasca. 
 
La finalitat d’ACTE, recollida en els seus estatuts, és: 
 

La promoció de teatre, amb finalitats educatives, a través de la 
representació d’espectacles, tallers, activitats extraescolars i de lleure, 
seminaris, mostres, concursos, etc. 

 
Per a poder realitzar l’activitat, a part dels espectacles de pròpia producció, 
hem establert aliances amb diferents grups i companyies de teatre per tal 
d’oferir un ampli catàleg d’espectacles a les escoles, institucions, entitats 
(públiques i privades) i particulars que ho sol·licitin. Al mateix temps, també 
oferim a associacions i empreses un ventall de serveis i recursos relacionats 
amb el món del teatre que els doni suport en la consecució dels seus objectius 
socials i empresarials.  
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Des de la nostra creació, i en el decurs d’aquests 5 anys, ACTE ha col·laborat 
amb més de 110 institucions diferents (escoles, ajuntaments, entitats i 
particulars). Ha representat gairebé 115 espectacles i animacions, també ha 
realitzat 65 serveis diferents (tallers, monogràfics, carters reials, emissaris 
carnestoltes, etc.). Durant aquest període, també ha produït 23 espectacles 
propis i està en conveni amb gairebé 20 companyies de teatre. 

 

L’Associació Catalana de Teatre Educatiu (ACTE), és una entitat sense afany 
de lucre, amb seu social al carrer Provença, 74, 1-1 de l’Hospitalet, amb CIF: 
G64721558, inscrita en el Departament de Justícia, Direcció General de Dret i 
d’Entitats Jurídiques amb el número 35421 i en el Registre d’Entitats de 
l’Ajuntament de l’Hospitalet amb el número 899. 
 
 
2 Nom de l’espectacle i autor 
 
Espectacle: Poti-poti de primavera (Sant Jordi 2100) 
 
Autors: Ester Piera i German Gómez 
 
Drets d’autor: La companyia que representa l’espectacle es fa càrrec de la 
liquidació, si s’escau, dels corresponents drets d’autor. 
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3 Descripció de l’espectacle, argument, músiques, il·luminació. 
 
Argument 
Som a l’any 2100. La Martina, una nena petita arriba a casa del seu avi i li 
ensenya una rosa que li ha regalat el seu xicot. A partir d’aquest punt, 
emprenen un viatge al passat que els porta a primers del segle XXI, on l’avi 
aprofita per ensenyar-li a la Martina les tradicions pròpies d’aquella època. Per 
seguir coneixent la llegenda de Sant Jordi, retrocedeixen encara més en el 
passat i arriben a Montblanc en el moment en que la princesa Blancaflor ha 
estat l’escollida per anar a la cova del drac. 
 
“Poti-poti de Primavera (Sant Jordi 2100)” és un espectacle que ajudarà als 
infants a complementar i reforçar d’una forma divertida i participativa els 
coneixements adquirits a l’escola i amb la família. 
 
Músiques tradicionals 
 

Il·luminació llum blanca i una mica de color amb pla general.  
 
 
4 Fitxa Tècnica 
 

Durada de l’espectacle: 50 minuts 
 
A quin cicle educatiu va destinat: Educació infantil i primària. Públic familiar. 
 
Quins continguts del disseny curricular potencia: Reforç dels continguts 
apresos a l’aula sobre la tardor i les tradicions, fets històrics i folklòrics 
associats a les dates de referència. Intervenció directa dels infants a través 
dels coneixements adquirits a l’aula. 
 
Nombre d'actors i personal tècnic: 3 actors-tècnics. 
 
Durada del muntatge i desmuntatge: 2 h per muntar, 60 minuts per 
desmuntar 
 
Personal de la companyia dedicat al muntatge i desmuntatge: 3 persones 
 
Personal del teatre o l'espai dedicat al muntatge i desmuntatge: 0  
 
Tècnics del teatre o l’espai que podem necessitar per a llum i so: 1 persona 
per ensenyar el funcionament dels equipaments bàsics 
Espai escènic (mínim): Ample: 5 m, Fons: 5 m, Vestit escènic: càmera negra 
 
Il·luminació: De la que disposi l’espai. (Llum blanca, amb algun punt de color i 
un picat en blanc) 
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So i comunicacions: Disposem d’equip propi per a la realització de 
l’espectacle. Podem acoplar-lo a l’equipament que hi hagi a la sala o espai. 
 
Altres necessitats: Per al bon desenvolupament de l’espectacle i fomentar la 
participació de les nenes i nens en el mateix cal que els centres educatius ens 
facin arribar el text dels poemes, lectures i cançons, etc. que s’estan ensenyant 
als infants relacionats amb aquest tema. 
 

No obstant, adaptem el nostre espectacle a les característiques del vostre 
espai. Només heu d’informar-nos on s’ha de realitzar i els elements de que 
disposeu. 
 
 
 

5 Per a la contractació de l’espectacle 
 Nom de la persona de contacte: German Gómez 
 Número de telèfon: 677 33 19 55 
 E-mail : acte-@hotmail.com 

 


