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ACTE neix al setembre de 2007 com una aposta per oferir un teatre de qualitat 
que recolzi al sistema educatiu i que també puguin ser vistos per a tota la 
família.  

 
 
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, que 
reforcen els continguts impartits a les àules, 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.  

 
 
Un altre dels aspectes bàsics de la seva tasca és el treball d’assessorament i 
recolzament al professorat en el moment que aquests es plantegen utilitzar el 
teatre com a instrument educatiu amb els seus alumnes. Hem realitzat 

formacions per IDFO-Institut per al desenvolupament de la formació i l’ocupació i 
FETE-UGT Federació de treballadors de l’ensenyament UGT de Catalunya. 

 

Des de la nostra creació, i en el decurs d’aquests gairebé 8 anys, han pogut veure 
els nostres espectacles i gaudir de les nostres activitats més de 40.000 persones. 
Hem col·laborat amb un centenar llarg d'institucions diferents (escoles, 
ajuntaments, entitats i particulars). Hem representat gairebé 200 espectacles i 
animacions, també hem realitzat més de 100 serveis diferents (tallers, monogràfics, 
carters reials, emissaris carnestoltes, etc.). Durant aquest període, també hem 
produït més de 20 espectacles i estem en conveni amb diverses companyies de 
teatre. 
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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. 
 
 
 
 

ESPECTACLES ESTACIONALS 
 
CICLE POTI-POTI 
 
“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 
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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. 
 

 

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! 
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ALTRES ESPECTACLES 

 
 
 

“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? 
 
 
 

 

 

“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, entre 
altres, a títols com La Caputxeta, En 
Patufet, Tirant lo Blanc, Romeu i Julieta, 
Robinson Crusoe,  
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“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 

 
 
 
“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 públic jove  
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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”  

“+ x – Castanyada” 

“+ x – Carnestoltes”  

“+ x – Tornem al Cole” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

 

  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. 
   

 

 

8 

 

Teatre Educatiu 

Activitats formatives 

Creativitat, resolució, confiança i 

compromís són els nostres valors 

 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 de l’Hospitalet de Llobregat, AMPA EBM La Ginesta de Viladecans, 
Col·legi Shalom de Barcelona, Escola Santa Anna de Premià de Dalt, IES 
Marianao de Sant Boi, AMPA Escola Suris de Cornellà de Llobregat, Fundació 
Jesuites Educació (Escola Kostka) de Barcelona, Parvulari Tic-Tac SCP de 
Tarragona, CEIP Cèsar August de Tarragona, CEIP Joan Maragall de Sabadell, 
Escola Pública Sant Pere de Monistrol de Montserrat, Col·legi Santa Teresa de 
Jesús de Terrassa, CEIP Sant Boi de Sant Boi de Llobregat, AMPA Escola Terres 
de Ponent de Lleida, Escola Llebetx de Vilanova i la Geltrú, Escola Santiga de 
Santa Perpetua de Mogoda, EBM Palaudaries de Lliçà de Munt, Escola Joaquim 
Salarich de Vic,  CEIP Barceló Matas de Palafrugell, Escola Josep Pallerola i Roca 
de Sant Celoni, IES L’Alzina de Barcelona, Col·legi Mary Ward de Barcelona, 
AMPA Col·legi Camí de Barcelona, EBM Municipal Patufet SCCP de l’Hospitalet de 
Llobregat, Llar d’infants la Llavor de Badia del Vallès, Escola Sant Miquel de 
Barcelona, AMPA Escola Isabel de Villena d’Esplugues de Llobregat, CEIP Sant 
Miquel d'Ascó, CEIP Pere Calders de Polinyà, Escola Sant Josep Obrer de 
l'Hospitalet 
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Recursos Educatius 

IDFO-Institut per al desenvolupament de la formació i l’ocupació i FETE-UGT 
Federació de treballadors de l’ensenyament UGT de Catalunya. 
 
 
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 del Masnou, Veïns del carrer Príncep de Bergara de l’Hospitalet de 
Llobregat, Associació Centre d’Esplai Xixell de l’Hospitalet de Llobregat, 
Convergència Democràtica de Catalunya de l’Hospitalet de Llobregat, Espai 
Escènic Porta 4 de Barcelona, Associació Cultural Casa Orlanday de Barcelona, 
Socieat Coral l’Espiga de les Corts de Bacelona, Cafè Teatre el Llantiol de 
Barcelona, Esbart Dansaire de l'Hospitalet, EMD de Valldoreix, EB Pere Calafell de 
Barcelona, Germans Barceló, Òmnium Cultural 

 
 
 
Ajuntaments: 

Ajuntament de l'Hospitalet (Programa Sida – Àrea de Benestar i Famílies – 
Regidoria Delegada d’Esports i Joventut – Biblioteques – Escola de Música), 
Ajuntament de Vacarisses, Ajuntament de Salt, Ajuntament de Torrelavit, 
Ajuntament d’Alcarràs, Ajuntament Castell-Platja d’Aro, Ajuntament de Súria, 
Ajuntament d’Avinyó, Ajuntament d’Agramunt, Ajuntament de Sabadell, Ajuntament 
de Torroella de Montgrí, Serveis territorials del Baix Llobregat (Generalitat de 
Catalunya), Ajuntament de Ripoll 
 
 
 
 
 
 
 
10 CONTRACTACIÓ D’ESPECTACLES, ACTIVITATS I SERVEIS 

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


