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 1   ACTE,  L’ENTITAT 
 
 

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.  

 

Des de la nostra creació, i en el decurs d’aquests 5 anys, ACTE ha col·laborat amb 
més de 100 institucions diferents (escoles, ajuntaments, entitats i particulars). Ha 
representat més de 80 espectacles i prestat més de 40 serveis diferents (tallers, 
monogràfics, carters reials, emissaris carnestoltes, etc.). Durant aquest període, 
també ha produït 18 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. 
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2   OBJECTIUS: 

Per a realitzar la seva, ACTE es proposa treballar una sèrie d’objectius en base a 
dos eixos primordials: 
 
 
Representació d’espectacles: 
Produir i crear espectacles propis amb una forta vessant educativa centrats en 
aspectes que afectin directament al disseny curricular i en l’adquisició de 
competències i capacitats bàsiques.  
Els espectacles, concebuts com un complement de l’activitat docent, podent 
realitzar-se dins d’horari escolar i fora del mateix, en aquest darrer cas, poden ser 
oberts a tot tipus de públic. 
Tot i realitzar producció pròpia d’espectacles, també s’han establert col·laboracions 
amb entitats i empreses dedicades a aquest àmbit. 
 
 
Tallers i monogràfics: 
Facilitar l’aprenentatge i coneixement de diversos aspectes bàsics de les arts 
escèniques. En els tallers i monogràfics es treballen una sèrie de blocs temàtics 
que permeten assolir els objectius fixats. 
 
 
 
Com a complement de les activitats pròpies i font de finançament en la producció 
dels espectacles propis de la seva activitat, ACTE ha establert dues línies 
d’actuació que amplien el seu ventall de serveis. 
 
 
Animacions i activitats lúdiques i festives: 
Realitzar qualsevol tipus d’animació que es precisi. Desenvolupant, plantejant i 
realitzant un projecte a mida de qualsevol idea que es presenti.  
Creació d’una línia d’actuació dirigida, especialment, a les famílies. 
 
 
Assessorament i serveis 
Facilitar a empreses i associacions recursos teatrals que actuïn com a complement 
de la seva activitat per tal de que puguin assolir amb més facilitat els seus 
objectius. 
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3   ESPECTACLES EN CARTELLERA(escola, entitats, empreses): 

Tot i que l’estructuració dels espectacles d’aquest dossier està orientada a la tasca 
educativa, per les seves característiques són adients per a tota la família. 

 
 

3.1 EDUCACIÓ INFANTIL (primer cicle i els més petits del segon).  
 
Estan dissenyats per facilitar la integració de les diverses experiències i ajudar en 
el desenvolupament integral dels infants afavorint la comunicació, el llenguatge, i 
potenciant les habilitats comunicatives: mirada, escolta… També reforcen els 
continguts transmesos pel professorat a l’aula i recolzen el desenvolupament de les 
capacitats i competències bàsiques. Aquesta línia d’espectacles ha estat  

desenvolupada per Gou + Produccions Educatives 

 
Contribueixen a assolir els següents objectius: 

Manifestar i expressar d’emocions i sentiments. 
Comprendre i apreciar el seu entorn immediat. 
Potenciar hàbits alimentaris i d’higiene que els inicien en la pròpia 
autonomia,  en les seqüències temporals quotidianes i en els espais que els 
són habituals. 
Facilitar la comprensió i millorar el llenguatge oral. 
Donar suport a el increment autònom en ús d’objectes i l’orientació en l’espai 
quotidià. 
Ajudar a establir relacions en funció de les pròpies vivències i les 
característiques perceptives a través de la percepció d’objectes, símbols, 
seqüències i d’altres elements que intervenen en els espectacles. 
Potenciar l’ús del llenguatge verbal, matemàtic, musical i plàstic. 

 
Es treballen diferents continguts destacats en el disseny curricular.  
Descoberta d’un mateix i dels altres 
Descoberta de l’entorn 
Comunicació i llenguatge 
 

 

Els espectacles: 
 
Com són?: 
Micro espectacles de 25 minuts de durada en format de contes teatralitzats amb 
titelles i altres elements de suport, representats per un actor o actriu. En cas de que 
treballeu cançons, poemes o dites a l’aula relacionades amb algun dels temes, feu-
nos-ho saber per incorporar-les a l’espectacle. 
 
Poden combinar-se dos o més espectacles diferents el mateix dia en el mateix 
espai. 
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3.1.1   Cicle estacional: 

 

“Remedios la castanyera i Mateu, el gegant 

del castanyer” 

A través d’aquest conte coneixerem la relació del 
gegant Mateu, la castanyera i en Marrameu. Ah, i 
aprendrem coses de la tardor, els arbres, les 
fulles, les castanyes i els bolets.  
 
 
 
 
 
 
 
 
“On són els reis mags?” 

Lluquet I Rovelló, els pastorets, van a la recerca 
dels tres Reis Mags, que han perdut el camí cap 
a Betlem.  Un viatge pels diferents elements del 
pessebre i dels guarniments nadalencs.  
 
 
 
 

 

 

 

“Carnestoltes, el rei dels poca soltes” 

Seguim a Picolino, emissari del Rei Carnestoltes, 
en la seva rua a través del món anunciant la 
vinguda de Sa Sereníssima Majestuositat. Un 
viatge a disbauxat pel més fred del hivern. 
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“La princesa Blancafort, el drac i un cavaller  

despistat” 

Una princesa molt valenta,.un cavaller despistat, 
un drac domesticat, un camp ple de roses i un 
bibliotecari miop. Que tenen a veure tots aquests 
personatges amb una de les nostres llegendes 
més tradicionals? L’amor triomfa en primavera. 
 
 
 
 
 
 
 
“Anem a la platja o a la muntanya?” 

La Martina i el Martí marxen de vacances aquest 
estiu en el seu globus meravellós… Quin és el 
millor lloc per passar la calor que fa? Un viatge 
ple d’aventures per la platja i la muntanya. 
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3.1.2   Continguts: 

“El gran viatge de la gota blava i la gota verda” 

Una gota blava i una gota verda emprenen un 
llarg viatge. Acompanyem-les en el seu cicle 
vital, des del fons del mar, a dalt del cel, als 
núvols, a la neu, a la pluja, a la muntanya, a les 
coves subterrànies, al riu i altre cop al fons del 
mar. Quins mons meravellosos coneixerem? 
 

 

 

“Martina i els nombres” 

La Martina troba al bosc una casa plena d’uns 
personatges ben estranys… D’habitació en 
habitació farà un recorregut pel món dels 
nombres… L’1 és el porter, el 2 el cuiner, el 3… 
Amb quin ens trobarem primer? 
  
 

 

“Martina i les formes” 

Formes, formes i més formes. El món és ple de 
formes, rodones, quadrats, triangles… Sabem 
reconèixer-los entre els objectes més quotidians? 
Com seria una roda quadrada? O un armari 
rodó? La Martina s’endinsa en un món ple de 
formes per explicar-nos perquè les coses són 
com son 
 
 
 
 
“Martina i el món dels colors” 

Quan la Martina desperta veu que el seu món a 
perdut tots els colors. Un follet sapastre ha fet 
desaparèixer els colors del món. Ajudareu a la 
Martina a buscar els colors perduts?. Un viatge al 
món dels colors pot donar-nos la solució. 
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3.1.3   Entorn proper: 

 

“La família de la Martina” 

Una àvia, un avi, un pare, una mare, un germà 
gran, un bebè, un gat, un gos… Quina família 
que té la Martina… Però és una família molt i 
molt divertida. Voleu conèixer-la? 
 
 

 

 

 

“Un viatge, dos viatges, tres viatges…” 

A peu, en patinet, en tricicle, en moto, en cotxe, 
en autobús, en metro, en tren, en avió… 
Qualsevol medi de transport és bo si ens porta 
allà on volem anar. Agafem algun? 
 
 
 
 
 

“Carrer, barri, ciutat i país " 

El meu carrer, el meu barri, el meu poble, la 
meva ciutat, el meu país… Quin lloc més bonic 
on m’ha tocat viure… I poc o molt tots 
s’assemblen. 
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3.2 EDUCACIÓ INFANTIL 2n CICLE I PRIMÀRIA 
 
 
3.2.0 IMPROVISACIONS TEMÀTIQUES 
 
Inventem les nostres històries 
És un espectacle d’improvisacions, de 40 minuts de durada, amb un torn obert 
de preguntes (contestades pels actors i el professorat) sobre el tema escollit. 
Els temes poden ser diversos (socials, naturals, matemàtiques, geografia, 
història, llengua catalana i castellana, etc.). L’espectacle es desenvolupa a 
través de la lectura a l’atzar de la pàgina d’un conte sobre el tema a tractar. 
Una vegada llegit els nostres actors improvisen la continuació del mateix. Es 
realitzen tres o quatre improvisacions i posteriorment es desenvolupa el torn 
obert de preguntes. 
 
3.2.1 PER ACTIVITATS ESTACIONALS I CÍCLIQUES – CONEIXEMENT I 

REFORÇ DELS COSTUMS PROPIS DEL TERRITORI 
 
 

“CICLE POTI-POTI” 
Espectacles de caire futurista que reforcen els continguts apresos a l’aula sobre les 
tradicions, fets històrics i folklòrics associats a les dates de referència. 
Intervenció directa dels infants a través dels coneixements adquirits a l’aula. 
Durada dels espectacles 50 minuts. 
 
 
 

“Poti-poti de tardor (Castanyada 
2100)” Any 2100, nit de Halloween 

(caram amb els costums estrangers). 
La Martina, una nena petita arriba a 
casa del seu avi tota disfressada per 
donar-li un ensurt. A dins de la casa 
es troba al seu avi que menja uns 
estranys fruits tot rodejat de velles 
andròmines. 

 
 
“Poti-poti nadalenc (Nadal 2100)” Any 2100. 

La Martina arriba a casa del seu avi amb un 
estrany arbre de Nadal que han construït a la 
classe de tecnologia. Davant de les preguntes 
que realitza la nena sobre el Nadal, l’avi baixa de 
les golfes tota una sèrie d’estranys objectes que 
feia servir a començaments del segle XXI per a 
celebrar el Nadal a casa seva. 
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“Poti-poti de primavera (Sant Jordi 2100)” Som 
a l’any 2100. La Martina i el seu avi emprenen un 
viatge a principis del segle XXI amb la intenció de 
saber com vivia la gent d’aquella època la diada de 
Sant Jordi... Però la Martina vol saber més i més, i 
cada vegada més i més de manera que finalment 
es desplacen a l’any 500, un moment tant bo com 
un altre per conèixer la veritable història del 
cavaller Jordi, la princesa Blancaflor i el vell Tià, 
Bes-Tià, el drac, llargandaix o sargantana enorme, 
fastigós, pudent i brut de totes les bestioles que es 
fan i es desfan 

 
 
 
NADAL 
“Uns pastorets de pa sucat amb oli” 
Ja està tot a punt per la representació de “Els 
Pastorets”. Tot? Bé, tot no. 
Els tècnics i tramoies han muntant 
l’escenografia i preparat el vestuari, però 
l’autocar amb els actors ha punxat les quatre 
rodes i no arribaran a temps per la funció. 
Tot sembla perdut, però el personal tècnic 
farà realitat el seu somni. Per un dia ells seran 
els protagonistes de Els Pastorets. 
 
 
 
3.2.2 CONEIXEMENT I POTENCIACIÓ DEL MÓN DE LES ARTS (MÚSICA, 

LITERATURA, ETC) 
 
 
 “Gou +, el caçador de contes – Pirates” 

Gou +, el famós caçador de contes, torna 
d’un dels seus viatges pel llarg i ample 
d’aquest món. En aquesta ocasió ens porta 
un recull de paraules que serveixen per 
presentar una sèrie de contes sobre els 
pitjors elements que mai no hagin existit: 
els pirates. Amb aquests relats, en Gou 
Més desperta en els més joves el gust i el 
plaer per gaudir d’una bona lectura.  
Basat en la novel·la “L’Illa del Tresor”. 
Durada de l’espectacle 55 minuts. 
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3.2.3 CREIXEMENT PERSONAL, ADQUISICIÓ D’HÀBITS I HABILITATS 

 
 
Ter Pí, la rondallaire: Els contes de la Lia 
És un espectacle parla de l’amistat 
mitjançant històries i llegendes 
fantàstiques, que segur farà passar una 
bona estona. 
L’espectacle pretén potenciar l’amistat, les 
relacions familiars, la creativitat, la fantasia 
i la solidaritat. 
 
 
 
 
3.2.4 DE MEDI AMBIENT I RECICLATGE 

 
 
“Super R” – Estrena 22 d’abril de 2012 

En Super R és un super heroi que cada matí es 
lleva per salvar el món de Residu, el seu malvat 
arxienemic que vol acabar amb els recursos 
naturals del planeta terra. 
Seguiu l’èpica lluita de Super R contra Residu, 
Super R usa l’educació i treballa amb a tots els 
habitants del món, ensenyant-los a Reduir, 
Recuperar, Reutilitzar i Reciclar... 
Serà en Super R capaç d’aconseguir-ho? 
 
 
 
 
 
3.2.5 EDUCACIÓ VIÀRIA 
 
“Els clownductor’s” 
Un pallasso sofreix un accident de circulació. A 
partir d’aquest moment intentarà ensenyar als seus 
companys, també pallassos, la importància de les 
senyals de circulació i les normes de trànsit. Un 
espectacle ideal per a entendre la importància dels 
senyals viaris en la vida quotidiana. 
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3.3 ESO, BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS 
 
 
 
3.3.0 IMPROVISACIONS TEMÀTIQUES 
Inventem les nostres històries 
És un espectacle d’improvisacions, de 40 minuts de durada, amb un torn obert 
de preguntes (contestades pels actors i el professorat) sobre el tema escollit. 
Els temes poden ser diversos (gènere, solució de conflictes, relacions 
interpersonals, etc.). L’espectacle es desenvolupa a través de la proposta de 
diversos elements realitzada pels mateixos alumnes (espai, situació, 
personatges, etc.) sobre el tema a tractar. Una vegada llegit els nostres actors 
improvisen la continuació del mateix. Es realitzen tres o quatre improvisacions i 
posteriorment es desenvolupa el torn obert de preguntes. 
 
 
 
3.3.1 ADQUISICIÓ D’HÀBITS RELACIONATS AMB LA SALUD: 
 
 
3.3.1.1 SEXUALITAT “El diari vermell de la Carlota”: 

Adaptació de la novel·la de Gemma Lienas. 
Aquest espectacle, amb una vessant força 
didàctica i pedagògica, ens permet conèixer a la 
Carlota, que travessa un dels seus moments més 
transcendents, quan estableix una relació 
sentimental i sexual amb en Flanagan i, al mateix 
temps amb l’excusa d’un diari, va exposant tot el 
que aprèn sobre sexualitat i, de retruc, sobre els 
sentiments. L’espectacle permet fer-se una idea 
de com són les relacions sexuals quan una 
persona s’hi inicia, dels dubtes que es plantegen, 
dels recursos de que es disposa, etc. 
Per a 2n cicle d’ESO  
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3.3.1.2 DROGADICCIÓ “En un tres i no rés” 

Tres persones, tres històries, tres experiències 
amb les drogues i les decisions i conseqüències 
que es produeixen. Un espectacle que pretén fer 
reflexionar sobre la pressió del grup, sobre com la 
publicitat ens enganya i fa que abaixem la 
guàrdia, dels aspectes emocionals davant de 
situacions de risc, de l’experimentació i el consum 
ocasional. Una reflexió crítica davant del món de 
les drogues. 
En el punt culminant de les tres històries es 
planteja una qüestió ètica que els alumnes 
assistents a l’espectacle han de resoldre. En 
funció de la seva resposta veuran un final o un 
altre en cada una de les tres històries. Els propis 
alumnes creen el final desitjat a cada una de les 
situacions plantejades. 
 
 
 
 
 
 
3.3.2 ADQUISICIÓ DE CONEIXEMENTS HISTÒRICO-POLÍTICS 
“A les barricades! República, guerra i exili a la Calella dels anys 30” 

L’obra fa un recorregut històric i emocional des de 
l’època de la II República (1936) fins l’arribada 
dels Nacionals al poder de manera absoluta l’any 
1939. Les cartilles de racionament, les cues, la 
repressió, la gana, la fugida a França... Situacions 
que van patir tots els pobles del a geografia 
catalana. La participació del públic és un element 
afegit que complementa l’espectacle. Aquest 
espectacle potencia diversos continguts del 
disseny curricular com són: Història del segle XX, 
Literatura Catalana i Filosofia. 
Escenari en U. 
Per a 2n cicle d’ESO, Batxillerat i cicles formatius. 
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3.4 ALTRES ESPECTACLES EN CONVENI AMB GRUPS 
COL·LABORADORS.  
PER A EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 
Es faciliten els dossiers dels diferents espectacles en el cas que es vulgui més 
informació dels mateixos. 
 
3.4.1. ESPECTACLES DE NADAL   

“Els pastorets” (Titelles) 
“Els Pastorets, cap a Betlem!!” (Actors) 
“Un Nadal com cal” (Actors) 
“Contes de Nadal de les germanes Baldufa (Actors) 
“Caga Tió” (Espectacle d’animació) 
Espectacles que reforcen els continguts associats a aquestes dates.  
 
3.4.2. ESPECTACLES DE SANT JORDI   

“La llegenda de Sant Jordi” (Titelles) 
“La llegenda de Sant Jordi” (Actors i actrius) 
“Un món i un munt de dracs”  (Actrius i titelles) 
Espectacles dedicats al reforç de les costums i tradicions al voltant 
d’aquesta història pròpia de la nostra cultura.  
 
3.4.3 ADQUISICIÓ D’HÀBITS RELACIONATS AMB LA SALUD: 

Els remeis de l’àvia”  (Titelles) 
 
3.4.4 CREIXEMENT PERSONAL, ADQUISICIÓ D’HÀBITS I HABILITATS 
“El Flautista d’Hamelín” (Actors) 
“Els clownductor’s”  (Actors) 
“El pallasso i la lluna”  (Actors) 
“Hansel i Gretel”  (Actors i actrius) 
“Pau i els marcians”   (Titelles) 
“Llunàtics”  (Titelles) 
“Pam i Panki i els drets de la infància” (Actrius) 
“Tu decideixes” (Actors i actrius) ESO i Batxillerat 
 
3.4.5 ADQUISICIÓ D’HÀBITS RELACIONATS AMB EL MEDI AMBIENT   
“En Pau i les coses velles” (Titelles) 
“L’Alba busca la llum” (Titelles) 
“En Bernat el pescador” (Titelles) 
 
3.4.6 CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL   
“La Rateta que escombrava l’escaleta” (Actors i actrius) 
“Cantant sota el mar” (Titelles) 
 
3.4.7 MULTICULTURALITAT 
“Els viatges de Lílian”  (Actrius) 
“Contes del món de les germanes Baldufa” (Actrius)   
“Contes del mar de les germanes Baldufa”  (Actrius) 
“Benvinguts al país dels somnis” (Actrius) 
 
3.4.8 MÓN DE LES ARTS (MÚSICA, LITERATURA, ETC) 

“Quin gust té la música” (Actors i titelles) 
“Contes en clau de Fa (Mercè Rodoreda)” (Actors i titelles) 
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3.5 CONTA-CONTES I ALTRES  
 
 
3.5.1 PETIT FORMAT 
Gou Més, el caçador de contes. Espectacle. 
Un viatger que va pel món, amb una maleta vella i atrotinada, que caça, pesca i 
recull contes de diverses cultures, formats, temàtiques, èpoques, etc… De la 
maleta en surten una pila d’objectes i andròmines que ajuden a la narració dels 
contes. Poden combinar-se dos o més espectacles diferents el mateix dia i en el 
mateix espai. Durada d’aquestes sessions 50-55 minuts. 
 
 
“La llegenda de Sant Jordi” 
La veritable llegenda de Sant Jordi, 
explicada pel nostre conta-contes amb el 
suport de titelles, projeccions i alguna que 
altre sorpresa més. 
Una sessió de contes divertida i ben 
diferent en la que el públic juga un paper 
molt important 
 
 
 
“Pirates” 

En aquesta ocasió ens porta un recull de 
paraules que serveixen per presentar una 
sèrie de contes sobre els pitjors elements 
que mai no hagin existit: els pirates. Amb 
aquests relats, en Gou Més desperta en els 
més joves el gust i el plaer per gaudir d’una 
bona lectura.  
Basat en la novel·la “L’Illa del Tresor”. 
 

 

“Els llops” 
Com serien els contes de “Els tres porquets”, “La 
Caputxeta vermella”, “Les set cabretes” i d’altres 
del nostre imaginari si foren explicades pel dolent 
del conte? Seria la Caputxeta una maquiavèl·lica 
i entremaliada busca raons? I els tres porquets 
una colla de penjats que només pensen en 
formar un grup de música? O les set cabretes 
una banda infantil que abusa d’un indefens llop? 
En aquest espectacle tindrem una visió diferent 
dels contes tradicionals. 
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“Prínceps i princeses” 

Tots els contes acaben amb un petó del príncep i 
la princesa, però... I si la princesa es tira un pet? 
O el príncep té restes d’espinacs entre les dents? 
O la granota es transforma en un adolescent 
cascarràbies amb grans a la cara? O el príncep 
es casa amb el príncep? Riem i fruïm dels girs 
dels contes més romàntics de tota la història. 
 
 
 
3.5.2 Conta-contes 
 
Gou Més,el caçador de contes. 
Totes les sessions són diferents… Desenes i desenes de contes per a ser narrats. 
Poden combinar-se dos o més sessions diferents el mateix dia i en el mateix espai. 
 
“Contes del món” 

Contes de tot el món... d’Europa, Àsia, Àfrica, Oceania, Amèrica... Contes de tots 
els països recollits, embolicats, servits i explicats en una estona... Una bona 
estona.  
 
“Clàssics de tota la vida” 

Els germans Grimm, Perrault, Hans Cristian Andersen... els autors clàssics i els 
contes més clàssics ben amanits per passar les hores sense adonar-nos-en. 
 
“Grans aventures” 

Emilio Salgari, Jules Verne, Edgard Rice Borroughs... els autors que van 
encandilar-nos de petits també poden encisar als nostres petits. Relats 
remasteritzats i adaptats als temps moderns. 
 
 
“Contes d’animals” 

Cabretes, porquets, conills, guineus, llops, formigues, papallones, elefants, 
cocodrils, lleons... En un moment o un altre qualsevol animal ha estat el 
protagonista d’un conte. Avui en portem uns quants. 
 
 

“Gegants, bruixes, ogres, dracs i altres monstruositats” 

Els més dolents de tots s’arrepleguen i posen totes les seves males arts al nostre 
servei per fer-nos passar una estona de por... Oh no!. 
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3.5.3 Mag Xurret i Puça. Magiquè??? 

Espectacle de màgia ple d’il·lusions, amb 
números clàssics i moderns. Una visió particular 
del món del il·lusionisme amb un gran sentit del 
humor. Espectacle amb participació del públic 
menut i dels adults. 
Espectacle adient per a tot tipus de festes, 
animacions i celebracions. Qualsevol excusa es 
bona per fruir de “Magiquè???”. Viviu la màgia 
en directe. 
Espectacle d’interior i per a fer a l’aire lliure. 
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3.6 Animació al carrer.  
 

A càrrec del grup “+ x –” 

 

3.6.1 “+ x – Bàsic”  

Espectacle d’animació per a qualsevol tipus de festivitat (festes majors,festes 
culturals, finals de curs, celebracions – comunions, aniversaris, casaments -, 
jornades temàtiques, etc.). Espectacle d’animació, a càrrec de dos actors, amb 
danses, jocs, confeti, etc. 
 

3.6.2 “+ x – Sant Jordi”  

Espectacle d’animació amb la 
dramatització de la llegenda de 
Sant Jordi. Imagineu un 
megaconcurs entre el drac i Sant 
Jordi per obtenir l’amor de la 
princesa? Amb aquest espectacle 
podreu viure aquestes boniques 
històries d’amor. 
 

3.6.3 “+ x – Castanyada” 

Espectacle d’animació amb la 
dramatització del conte “Mateu el 
gegant del castanyer” 
 

3.6.4 “+ x – Carnestoltes”  

Espectacle d’animació amb la intervenció en exclusiva de Piccolinno, l’únic, 
inefable i autèntic representant de Sa Il·lustríssima majestuositat Rei 
Carnestoltes de Venezzia. 
 

3.6.5 “+ x – Personatges” 

Espectacle d’animació amb la intervenció de personatges elegits prèviament.  
 

3.6.6 “+ x – Tornem al Cole” 

Espectacle d’animació que introdueix als més petits en el món de l’escola. 
Després d’un llarg estiu tornar al cole és tornar a la rutina diària. Pot ser pesat, 
fer por i no ens deixa dormir. Amb aquesta animació la tornada al cole serà molt 
més fàcil i divertida. 
 

3.6.7 Tots els espectacles  “+ x –” poden complementar-se amb música en 

directe. Més animació, més cançons i danses per a fer gaudir a xics i grans. 
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3.6.8 Disposem també de convenis amb grups d’animació i música.  

Diverses companyies i grups d’animació en conveni. 
Espectacles d’animació a mida. 
 
 
 
 
3.7. Altres 

 

Realitzem qualsevol tipus d’activitat que es demani 
Taller de circ 
Acompanyament de cercaviles 
Tabalers (animació i/o taller) 
Carter o patge reial 
Castanyera i gegant Mateu 
Emissari del Rei Carnestoltes 
Festes particulars 
Animacions de festes amb personatges 

Estudiem i fent projectes a mida de les idees plantejades.  
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4 TALLERS I MONOGRÀFICS: 

 
 
4.1 TALLER DE TEATRE:  
Aprenentatge i coneixement de diversos aspectes bàsics de les arts 
escèniques: expressió corporal, oral, moviment escènic, joc dramàtic. Activitat 
trimestral o anual (en aquest darrer cas amb representació d’un espectacle 
realitzat pel grup). Sessions d’1:00 h o d’1:30 h a la setmana. Activitat dins del 
curs escolar o extraescolar. 
Realització de l’activitat en el propi centre escolar. 
Per a primària, ESO i batxillerat. 
 
 
4.2 MONOGRÀFIC D’EXPRESSIÓ ORAL  
Adreçat a alumnes que han de presentar oralment els seus treballs de recerca 
o d’altres tipus. El monogràfic està estructurat en dos blocs, el segon dels quals 
és totalment optatiu. En el primer es treballa la part teòrica: presentació, 
estructura del discurs, veu, cos, vestuari, etc., elements bàsics que permetran a 
l’alumne exposar amb seguretat i tranquil·litat el seu treball. L’altre bloc 
consisteix en una sessió pràctica filmada d’un micro-discurs elaborat per 
l’alumne que es corregirà amb posterioritat. 
Realització de l’activitat en el propi centre escolar. 
Per a 2n cicle d’ESO i Batxillerat 

 
 
4.3 TALLER DRAMATITZAT PER A RESSOLUCIÓ DE CONFLICTES. 
Dinamització improvisada en base als inputs rebuts del professorat i dels propis 
alumnes, d’una situació de conflicte concreta (gènere, bulling, drogues, etc.) 
Finalitzada la representació s'engega un debat, sobre el que s'ha vist damunt 
de l'escena, en el que intervenen els mateixos actors, els alumnes i el 
professorat. 
 
 

4.4  TALLER DE MÀGIA: 

Aprenentatge i coneixement de diversos aspectes bàsics del món de la màgia. 
Trucs, efectes, jocs amb cartes, etc. 
Activitat trimestral  o anual. Sessió d’1:30 h a la setmana. Activitat dins del curs 
escolar o extraescolar. 
Realització de l’activitat en el propi centre escolar. 
Per a primària, ESO i batxillerat. 
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5  ASSESSORAMENT I SERVEIS PER ESCOLES I ENTITATS 
 
 
5.1  Organització, suport i execució d’esdeveniments (fi de curs, 
jornades, simposis, etc.) 
 
Organització d’esdeveniments: fi de curs, simposi, jornades temàtiques, etc. 
ACTE proporciona tot l’assessorament i col·laboració necessari per a la 
realització de l’acte. 
Contractació de grups d’animació, carpes, equips de megafonia, llums, 
impremta, càtering, etc,. 
Organització integral de l’activitat o suport puntual. 
 
 
 5.2 Auditoria i adequació d’espais a normativa: teatre, sala d’actes... 

 
Revisió tècnica de teatre o sala d’actes. 
Adequació d’instal·lació elèctrica a la normativa vigent? 
Confecció documentació i dossier per legalització d’espais 
El nostre personal tècnic visita i estudia la  instal·lació i elabora un informe 
indicant les deficiències tècniques i legals de l’espai. 
 
  
 5.3 Subministrament de material escènic (llum i so) 
 

Estudi de necessitats de l’espai. 
Venda i reparació d’equips de llum i so per a sales d’actes i teatres. 
 
 
 5.4 Disseny, gestió i auditoria de projectes teatrals 
 

Ajuda i suport per a definir el tipus de  muntatge a realitzar i dels elements 
addicionals del mateix: escenografia, llum, so, atrezzo, direcció d’actors. 
Elaboració d’un projecte global o parcial d’una àrea concreta de l’espectacle. 
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6 SERVEI A LES FAMÍLIES 
 
Per a festes d’aniversari, comunions, casaments, trobades familiars, etc. 
 
 
6.1 PETIT FORMAT 
 

Animació de festes d’aniversari a domicili.  
Un dels nostres actors, caracteritzat d’un personatge a escollir. Realitzarà 
l’animació. Contes, globoflexia, pintura de cara, jocs.  
Durada 2 hores. 
 
 
6.2 GRAN FORMAT 
 

Per a grans celebracions (comunions, casaments, trobades...). 

“+ x – Bàsic”  

Espectacle d’animació per a qualsevol tipus de festivitat (festes majors,festes 
culturals, finals de curs, celebracions – comunions, aniversaris, casaments -, 
jornades temàtiques, etc.). Espectacle d’animació, a càrrec de dos actors, amb 
danses, jocs, confeti, etc. 
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7 ELS NOSTRES USUARIS 
 
Llars bressol, centres d'educació infantil i primària, instituts, escoles i 
AMPA'S:  
AMPA CEIP Busquets i Punset d'Hospitalet de Llobregat, AMPA Escola Tecla Sala 
d'Hospitalet de Llobregat, IES Mercè Rodoreda d'Hospitalet de Llobregat, S.I. 
Collbató de Collbató, AMPA CEIP Sant Jordi de Navàs, CEIP Josep Janés 
d'Hospitalet de Llobregat, Escola Bressol la Pomera de Sant Joan Despí, Llar 
d'infants Saltiró d'Hospitalet de Llobregat, AMPA Llar d'infants Vailet de Capellades, 
AMPA Torre de la Miranda de Cornellà de Llobregat, AMPA Petit Montgrí de 
Torroella de Montgrí, Col·legi Internacional SEK Catalunya de la Garriga, CEIP 
Teresa Godès i Domènech de la Juncosa de Monmell, CEIP Puig d'Agulles de 
Corbera de Llobregat, Escola Mare de Déu del Roser de Vilapicina (Barcelona), 
Centre Educatiu Balaguer d'Hospitalet de Llobregat, IES Matadepera de 
Matadepera, CEIP Marianao de Sant Boi de Llobregat, AMPA Escola Bressol 
Sentmenuts de Sentmenat, AMPA Escola Bressol Creu Alta de Sabadell, Escola 
Dolors Piera de Vilafranca del Penedès, Escola Bressol la Cadireta de El Bruc, 
Institut Escola Joan Miró de Miami Platja, CEIP Can Llobet de Barberà del Vallès, 
Escola Bressol Municipal la Caseta del Bosc de Can Martorell de Dosrius, Escola 
Bressol Municipal El Petit Trenet de Segur de Calafell, CEIP Sant Martí d’Arenys de 
Munt, Llar d’Infants Ter Vint, SL de El Clot (Barcelona), FEDAC Mare de Déu del 
Roser de Sant Vicenç de Castellet, AMPA CEIP L’Olivera de Sant Cugat del Vallès, 
CEIP El Carmel de Barcelona, Llar d’Infants A Cuadrada – Creu Roja de Reus, 
CEIP Sant Esteve de Caldes de Malavella, Escoles Pérez Iborra de Barcelona, 
Col·legi Escorial de Vic, CEIP Cassià Costal de Girona, Escola Bressol El Niuet 
SCCL de Tarragona, Escola Bressol Tic Tac de Sant Boi de Llobregat, AMPA CEIP 
La Carpa. 
 
Associacions:  

Centre Catòlic de l'Hospitalet, Comissió d'Actes Culturals Mare de Déu dels 
Desamparats d'Hospitalet de Llobregat, Grup de Botiguers Centre Sant Josep 
d'Hospitalet de Llobregat, Associació de Teatre per a tota la família de l'Hospitalet, 
Lleure i esplai, Veïns del carrer Príncep de Bergara, Associació Centre d’Esplai 
Xixell, Convergència Democràtica de Catalunya de l’Hospitalet de Llobregat 
 
Ajuntaments: 
Ajuntament de l'Hospitalet (Programa Sida – Àrea de Benestar i Famílies – 
Regidoria Delegada d’Esports i Joventut), Ajuntament de Vacarisses, Ajuntament 
de Salt, Ajuntament de Torrelavit, Ajuntament d’Alcarràs, Ajuntament Castell-Platja 
d’Aro 
 
 
8 CONTRACTACIÓ D’ESPECTACLES, ACTIVITATS I SERVEIS 

Contacte: German Gómez  
 Telèfon: 677 33 19 55   
 E-mail: acte-@hotmail.com 


