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 1   ESPECTACLES EDUCACIÓ PRIMÀRIA (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. 

 
 
1.1 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. 
 
 
 
1.2 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. 
 
 
 

“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. 
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“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. 
 
 
 
 
 

“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. 
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CASTANYADA 
“Contes de tardor” Arriba la tardor… Comença el fred i cauen les fulles dels 

arbres… La castanyera obre la seva parada i 
mentre prepara castanyes i moniatos 
començarà a parlar amb nenes i nens i els hi 
explicarà els contes que ja coneixen i treballen a 
l’escola.  Un espectacle divertit i interactiu en el 
que la participació amb nens i mestres esdevé 
la tònica general i en el que a part dels elements 
tradicionals i més nostrats, també s’introdueixen 
elements d’altres cultures. 
 

SANT JORDI 
“La llegenda de Sant Jordi” 
El Rei està molt preocupat. 
Avui ve el drac... I s’ha de fer la rifa per veure 
quina persona serà l’escollida per anar a parar a 
la seva panxa. 
La princesa Blancaflor ho té molt difícil. Cada 
vegada queden menys persones al poble... i avui li 
pot tocar. 
En fer la rifa... li ha tocat el rebre...  
I el drac ja la ve a buscar. 
Però per les muntanyes apareix un cavaller 
despistat que no sap que és el que passa i es 
veurà embolicat en un arriscat rescat. 
Una, dues i tres, Jordi i el drac tenen un intercanvi 
d’opinions pica que picaràs en Jordi i la 
princesa..., en Jordi i la princesa..., en Jordi i la princesa... Faran avi al Rei! 
 
 
1.3 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”. 
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 “Els llibres imaginats” 

En Pau ha deixat els estudis després del 
batxillerat i només vol que jugar amb la 
consola. Queden molt lluny aquells temps 
en que s’engrescava llegint llibres de tot 
tipus i imaginant-se com acabaven les 
històries que llegia. Un bon dia el seu pare 
s’afarta i l’obliga a endreçar tot de llibres de 
contes i novel·les que hi ha tirades arreu de 
la seva habitació. En aquell moment, els 
personatges dels llibres preferits del Pau a 
la infantesa prenen vida. Un repàs a títols 
com La Caputxeta, En Patufet, Tirant lo 
Blanc, Romeu i Julieta, Robinson Crusoe, 
entre d’altres. 

 

“Càsting de contes” 

Una productora d’espectacles arriba al teatre per 
preparar el càsting del seu proper muntatge...  
S’informa al públic assistent del desenvolupament 
del càsting i de que ells són els actors que aspiren 
a un dels papers. El tècnic de llum i so està 
ultimant tots els aparells i estris. El personal de 
producció ultima els detalls i finalment, arriba el 
director.  
 
Comença el càsting. Es presenten els diversos 
projectes que té la productora i seleccionen als 
diversos actors i actrius per fer el càsting dels 
diferents muntatges... 
 
Una revisió de contes tradicionals com la Caputxeta i el Llop, En Patufet, Els tres 
porquets o La Rateta que escombrava l’escaleta, en un espectacle 

 

1.4 CREIXEMENT PERSONAL, ADQUISICIÓ D’HÀBITS I HABILITATS 

 
Ter Pi, 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. 
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1.5 MEDI AMBIENT I RECICLATGE 

 
“Super R”  
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? 
 
 
 
1.6 HISTÒRIA 

 

“Història de l’Hospitalet” 
Dos llinatges... Dues famílies... Dos de 
l’Hospitalet... En Ramon de Ca l’orelles i l’August 
de Cal nassos s’enfronten a través dels segles, a 
través de les èpoques i ens porten de la ma a viure 
una gran aventura que ultrapassa els temps. 
Des de dels romans, passant per l’edat mitja, 
l’època moderna i la revolució industrial fins arribar 
a l’actualitat ens faran viatjar pel passat, el present i 
el futur de la Història de l’Hospitalet.... 
 
 
 
 
 
1.7 CONTA-CONTES I ALTRES  
 
1.7.1 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. 
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“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? 
Amb 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. 
 
 
 
1.7.2 Sessions temàtiques 
 
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!. 
 
 

 



 

  

 

  Fent teatre eduquem 

ACTE - ASSOCIACIÓ CATALANA DE TEATRE EDUCATIU 

  

C/. Provença, 74, 1-1    08901 Hospitalet de Llobregat  CIF: G64721558 

Telf. 677 33 19 55      e-mail: acte-@hotmail.com  web: http://acteatreducatiu.wordpress.com/ 
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. 
   

 

 

10 

 

Teatre Educatiu 

Activitats formatives 

Creativitat, resolució, confiança i 

compromís són els nostres valors 

  
 
 
 
1.8 Màgia - Mag Xurret. Xurretades 
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 “Xurretades”. Viviu la màgia en 
directe. 
Espectacle d’interior i per a fer a l’aire lliure. 
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1.9 Animació al carrer.  

A càrrec del grup “+ x –” Aquestes animacions es realitzen en format 

gran i petit, en funció de les vostres necessitats. 

 

“+ 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. 
 

 “+ 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. 
 

 “+ x – Castanyada” 

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

 “+ 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. 
 

 “+ 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. 
 

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. 
 
Disposem també de convenis amb grups d’animació i música.  
Diverses companyies i grups d’animació en conveni. 
Espectacles d’animació a mida. 
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1.10 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.  
 

 
 
 
 
 
 
2 TALLERS I MONOGRÀFICS: 
 
 
2.1 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. 
 
2.2  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. 
Realització de l’activitat en el propi centre escolar. 
Per a primària, ESO i batxillerat. 
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3 FORMACIÓ PER A MESTRES 
 
3.1 ELS CONTES A L’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA (15 h) 
 
3.2  EL TEATRE COMA EINA EDUCATIVA EN L’EDUCACIÓ INFANTIL I 

PRIMÀRIA (30 h) 
 
3.3  COM ORGANITZAR UN ESPECTACLE DE TEATRE AMB ELS VOSTRES 

ALUMNES (5 h) 
 

Demaneu informació de quins cursos estan en conveni amb FETE – UGT o IDFO 
 
  
 
4 ASSESSORAMENT I SERVEIS PER ESCOLES I ENTITATS 
 
4.1 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. 
 
4.2 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. 
  
4.3 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. 
 
4.4 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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 5 SERVEI A LES FAMÍLIES 
Per a festes d’aniversari, comunions, casaments, trobades familiars, etc 
 
5.1 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. 
 
 
5.2 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. 
 
 
5.3 MAGIA 
Mag Xurret. Xurretades 
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 “Xurretades”. Viviu la màgia en 
directe. 
Espectacle d’interior i per a fer a l’aire lliure. 
 
 
 
 
 
  CONTRACTACIÓ D’ESPECTACLES, ACTIVITATS I SERVEIS 

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

 

 


