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1   ESPECTACLES ESO, BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS(escola, 
entitats, empreses): 
 
 
 
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 (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. 
 
 
 
1.2 ADQUISICIÓ D’HÀBITS RELACIONATS AMB LA SALUD: 
 
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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 1.3 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. 
 
 
1.4 ARTS: MÚSICA, LLENGUA I LITERATURA 

 
“L’abanderat – (El bibliobús del front 
republicà)” 
En aquest espectacle es recrea de forma lliure la 
història del naixement, dels viatges i les peripècies 
del primer bibliobús de Catalunya. 
En aquest espectacle es recupera la memòria 
històrica i literària amb textos i fragments de 
Mercè Rodoreda, Pere Quart, Antonio Machado, 
Federico García Lorca, Francesc Trabal i Max 
Aub. 
 
 
“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. 
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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 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 

 
 
2.3 TALLER TEATRE I LITERATURA 

Apropem els alumnes a l’autor o autora que es demana a la selectivitat o 
l’escriptor del curs, d’una manera amena i motivant. Lectures dramatitzades i 
diversos exercicis teatrals que ajudaran als alumnes a entendre els 
personatges i la història, aconseguint fer-ne una anàlisi més acurada. A partir i 
gràcies al llenguatge teatral, els joves reforçaran les habilitats comunicatives i 
les eines per al treball en grup. 
Realització de l’activitat en el propi centre escolar. 
Per a 2n cicle d’ESO i Batxillerat 
 
 
2.4  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. 
 
 
  CONTRACTACIÓ D’ESPECTACLES, ACTIVITATS I SERVEIS 

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


