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PRESENTACIÓ

Benvolgudes escoles,

Us presentem la 28ena edició de “L’Escola va d’Espectacle a la Zona Nord”.

El programa d’enguany inclou espectacles de teatre, titelles, espectacles amb música en directe 
i teatre en anglès. Tots ells ofereixen una bona qualitat artística i han estat triats perquè els seus 
continguts permeten treballar línies pedagògiques dins l’aula. Tots els espectacles van acompanyats 
de guies didàctiques on es tracten els continguts de l’espectacle per treballar a l’escola.

Els espectacles que formen el programa estan adreçats a tots els alumnes dels cicles escolars: 
P2, Educació Infantil (de 2 a 5 anys), cicle inicial, mitjà i superior d’Educació Primària i Educació 
especialitzada.

L’objectiu del programa de “L’Escola va d’Espectacle a la Zona Nord” durant aquests 
vint i set anys ha estat el de familiaritzar els estudiants amb les arts escèniques.  Ens 
reafirmem en aquesta intenció i treballem per oferir una programació que dona a conèixer 
la diversitat de l’oferta teatral i musical a Catalunya.    

Volem agrair a totes aquelles escoles que han confiat en la nostra programació durant tants 
anys. Gracies a vosaltres aquest projecte s’ha consolidat i això ens motiva a oferir-vos el 
millor servei possible. 

Volem ser una eina més al vostre abast per tal que els més petits esdevinguin espectadors 
crítics de futur.

A continuació trobareu la programació amb la descripció dels espectacles i els cicles als quals van 
adreçats, un calendari, i les indicacions per fer les reserves.  

Us esperem!

Equip Teatre Zona Nord
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Centre Cívic Zona Nord
C/ Vallcivera 14
08033 Barcelona
Tel: 93 359 12 51

www.cczonanord.net/teatre
http://ccivics.bcn.cat/zonanord
facebook/cczonanord



Reserves:      
Per fer les reserves telefoneu o envieu un e-mail al Teatre Zona Nord. 

Persona contacte Arántzazu Ortega
Telèfon reserves 93 359 12 51

e-mail: teatre@cczonanord.net

També les podeu fer a través de la web del PAE (Programa d’Activitats Escolars):
PAE: www.bcn.cat/educacio/pae

Dossiers pedagògics:  
Totes les propostes van acompanyades de dossiers pedagògics per treballar abans i després de 
veure la funció que podeu consultar a la web del PAE (www.bcn.cat/educacio/pae).

Hora d’arribada:
És necessari arribar 30 minuts abans de l’inici de la funció.

Preu:          
El preu de les sessions és de 2,12€ per alumne (IVA inclòs) 

Pagament de la reserva:   
Un cop feta la reserva l’escola haurà de pagar el 50% del cost total del nombre de places reservades 
mitjançant ingrés bancari, especificant nom de l’escola i obra. 
L’import de les places reservades no es retornarà un cop s’hagi tramès. La data límit del pagament 
de la reserva serà el 15 de novembre 2018.

Pagament final:
Desprès de veure la funció, l’escola haurà de pagar el 50% restant dels alumnes que hagin 
assistit a la representació mitjançant ingrés bancari especificant nom de l’escola i obra. 
No es descomptarà ni es retornarà l’import de la reserva dels alumnes que no hagin assistit a la 
representació.

Entitat: “BBVA”
Titular: Trànsit Projectes S.L. – Centre Cívic Zona Nord/Districte de Nou Barris

IBAN ES90 0182 2342 1302 0055 0546

*Una inscripció no és considerada vàlida fins que no hagi estat confirmada mitjançant la fitxa de 
reserva i el resguard d’ingrés bancari. En el moment de rebre el comprovant de la reserva per fax, 
s’enviarà per correu electrònic el dossier pedagògic de l’obra reservada.
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Axuxé Axuxà Espectacle musical gener 22, 23, 24 pàg. 07

Axuxé Axuxà (per a 3 anys)

Valentina

Valentina

Espectacle musical

Teatre de titelles

Teatre de titelles

gener

gener

gener

22, 23, 24

15, 16, 17

15, 16, 17
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pàg. 06
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La Granja

La gallina dels ous d’or (a partir de 5 anys)

Cirque Déjà Vu

Cirque Déjà Vu

Teatre de titelles

Teatre

Teatre

Teatre

març

març

febrer

febrer

12, 13, 14, 15

26

5, 6

5, 6
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La gallina dels ous d’or (a partir de 5 anys)

The Runaway Pancake (4 - 7 anys)

The Runaway Pancake (4 - 7 anys)

Magic Myths (7 - 9 anys)

Scary Tales (9 - 12 anys)

Scary Tales (9 - 12 anys)

Magic Myths (7 - 9 anys)

Teatre

Teatre en anglès

Teatre en anglès

Teatre en anglès

Teatre en anglès

Teatre en anglès

Teatre en anglès

març

gener

gener
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març

març

febrer
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28, 29, 30

28, 29, 30
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18, 19, 20

18, 19, 20
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P2

EDUCACIÓ INFANTIL

CICLE INICIAL

CICLE MITJÀ

CICLE SUPERIOR



Valentina15, 16, 17 Cicle inicial i mitjà Titelles i teatre pàg. 06

Axuxé Axuxà

The Runaway Pancake

Scary Tales

La Gallina dels ous d’or

22, 23, 24

29, 30, 31

18, 19, 20

26

P2 i P3

EI (+4 anys) + CI (fins a 7 anys)

Cicle superior

Cicle Inicial

Espectacle musical

Teatre en anglès

Teatre en anglès

Teatre

pàg. 07

pàg. 08

pàg. 12

pàg. 13

Cirque Dejá Vu5, 6 Cicle mitjà i superior Teatre i Titelles pàg. 09

Magic Myths11, 12, 13 EI (+4 anys) + CI (fins a 7 anys) Teatre en anglès pàg. 10

La Granja12, 13, 14, 15 EI Titelles pàg. 11
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Calendari cronològic

GENER

FEBRER

MARÇ



Dies: 15, 16 i 17 de gener
Hora: 10.30 h
Cicle: Inicial i mitjà
Gènere: titelles i teatre

VALENTINA * Forani Teatre

PROGRAMACIÓ

La Companyia:
Forani Teatre va néixer l’any 2006 amb la intenció de crear espectacles adreçats a tot tipus de públic. Des 
d’aleshores ha anat creixent i creant diversos espectacles que s’han representat arreu de Catalunya. Ha 
estat present en diferents festivals i mostres i premiats en varies ocasions, on destaca el reconeixement en 
els Premis Butaca ’12 pel seu espectacle “PAU. La vida de Pau Casals”

Sinopsi:
Valentina no és una nena com les altres, el seu gran somni és volar. 
Voldria acariciar els núvols i tocar els estels, però se sent trista i enfadada perquè no ho aconsegueix. 
Sorprenentment però, la seva vida farà un gir inesperat i gràcies als consells d’en Giuseppe, el seu pare, i 
del suport d’uns divertits ratolins i d’una sàvia cigonya, descobrirà que per aconseguir el què un es proposa, 
l’ingredient indispensable és l’alegria . 

Una història sobre la valentia d’intentar l’impossible. 

Objectius didàctics de l’espectacle:
- Desenvolupar diferents llenguatges d’expressió i comunicació: cant, ball, joc, etc. 
- Conèixer diferents elements dels espectacles teatrals: titelles, cançons, instruments musicals, 
escenari, etc. 
- Gaudir amb l’activitat en general.

Podeu consultar el dossier pedagògic de l’espectacle a la web del PAE (Programa d’activitats Escolars): 
http://www.bcn.cat/educacio/pae 
Per a més informació visiteu: http://www.foraniteatre.com/

pàg. 06



Dies: 22, 23 i 24 de gener 
Hora: 10.30 h
Cicle: P2 i P3
Gènere: espectacle musical

AXUXÉ AXUXÀ * Cantem en família

La Companyia:
Cantem en família són l’Anna Català García i l’Helena Cabo Vila, cantants, professores de cant i veu parlada 
des de fa més de 15 anys. Entre altres projectes pedagògics i artístics, són fundadores de Cantem en família, 
projecte de tallers i espectacles familiars on la música és el fil conductor de totes les propostes.

Sinopsi:
Famílies de tots els planetes, avis, àvies i tietes,

Ja tenim la paraula màgica que tot ho resol:
AXUXÉ AXUXÀ

Amb ella farem possible que els refredats marxin ben lluny, viatjarem en vaixells, pops i balenes molt 
operístiques, gaudirem de massatges ben melòdics i de pessigolles amb perfum de croquetes.

Celebrarem aniversaris a ritme de vals, i deixarem que la pluja vingui i se’n vagi entre pètals, avions i vaques 
fent mu, mu.

Per què... amb les paraules màgiques s’hi juga, s’hi balla i sobretot s’hi canta!

Objectius didàctics de l’espectacle:
- Desenvolupar diferents llenguatges d’expressió i comunicació: cant, ball, joc, etc. 
- Conèixer diferents elements dels espectacles teatrals: titelles, cançons, instruments musicals, 
escenari, etc. 
- Desenvolupar la imaginació en el context de l’espectacle infantil. 
- Gaudir amb l’activitat.

Podeu consultar el dossier pedagògic de l’espectacle a la web del PAE (Programa d’activitats Escolars): 
http://www.bcn.cat/educacio/pae 
Per a més informació visiteu:  https://cantemenfamilia.blogspot.com.es/p/espectacle..html 

pàg. 07



THE RUNAWAY PANCAKE  * The Tale Teller Company

Dies: 28, 29 i 30 de gener 
Hora: 10 h i 11.30 h
Cicle: educació infantil (a partir de 4 anys) i cicle inicial d’educació primària (fins a 7 anys)
Gènere: teatre en anglès

La Companyia:
The Tale Teller crea espectacles basats en històries entretingudes i interactives en anglès per a totes les 
edats. Les representacions són divertides i dinàmiques, i utilitzem música, imatges, dansa i repetició, per 
ajudar a la comprensió i l’aprenentatge.

Sinopsi:
La mare i el pare estan a la cuina cuinant. Que divertit! Avui anem a preparar un crep! Però just quan tothom 
es posa a menjar- lo, s’escapa! I així comença la persecució! El crepe passa per davant de la família i fuig 
del porc, del conill, i del cavall fins a trobar la guineu.

Objectius didàctics de l’espectacle:
- Adquirir paraules i frases senzilles en anglès dins del context de l’obra. 
- Fomentar l’expressió de l’anglès amb el treball previ a l’aula i durant l’obra. 
- Conèixer algunes eines pròpies del teatre com manifestació cultural i artística. 
- Gaudir de l’activitat dins de l’ambient del teatre, individual i grupalment.

Podeu consultar el dossier pedagògic de l’espectacle a:  http://www.thetaleteller.com/materials.html
Per a més informació visiteu: http://www.thetaleteller.com/ 

pàg. 08



Dies: 5 i 6 de febrer  
Hora: 10.30 h
Cicle: Mitjà i superior  
Gènere: Espectacle teatral i de titelles 

pàg. 09

CIRQUE DÉJÀ VU * Companyia de Comediants La Baldufa

La Companyia:
La Baldufa neix a Lleida l’any 1996. Els objectius principals de la companyia són oferir espectacles d’alta 
qualitat artística, sense perdre mai el sentit de l’humor que caracteritza les seves obres; crear espectacles 
multidisciplinars, utilitzant el màxim de recursos teatrals; oferir espectacles per a tots els públics però 
majoritàriament per al públic infantil; i crear espectacles ideològicament compromesos amb els valors de 
solidaritat, tolerància i respecte.

Sinopsi:
Cirque Déjà Vu és la història d’en Fausto i l’Anselmo, dos padrins, dos comediants, dos pallassos, dos 
amics… Diàriament es troben i recorden com era la vida en el seu petit circ i com duien la il·lusió de poble 
en poble.

Un matí qualsevol, aquests records s’aturen; l’Anselmo està malalt. Els seus records estan fugint i, ara, res 
és com abans. Malgrat això, continuaran sent dos padrins, dos amics…
En Fausto serà l’encarregat de fer sentir les experiències passades a l’Anselmo amb l’objectiu de recordar 
les situacions que ja han estat viscudes… “Déjà Vu”, ja vist!

I tu, t’ho perdràs?
Nostàlgia i humor es barregen per fer un homenatge a la vellesa i a l’amistat.

Objectius didàctics de l’espectacle:
- Conèixer els diferents llenguatges i elements teatrals: espectacle teatral amb titelles, cançons en 
directe, instruments musicals, etc. 
- Desenvolupar la imaginació en el context de l’espectacle infantil.

Podeu consultar el dossier pedagògic de l’espectacle a la web del PAE (Programa d’activitats Escolars):  
http://www.bcn.cat/educacio/pae 
Per a més informació visiteu http://www.labaldufateatre.com/es/



Dies: 11, 12 i 13 de febrer 
Hora: 10.00 h i 11.30 h
Cicle: educació infantil (a partir de 4 anys) i cicle inicial d’educació primària (fins a 7 anys)
Gènere: teatre en anglès

La Companyia:
The Tale Teller crea espectacles basats en històries entretingudes i interactives en anglès per a totes les 
edats. Les representacions són divertides i dinàmiques, i utilitzem música, imatges, dansa i repetició, per 
ajudar a la comprensió i l’aprenentatge.

Sinopsi:
The Tale Teller presenta dues històries de la mitologia clàssica: el Rei Mides i Medusa. El Rei Mides no en té 
mai prou, sempre en vol més i més. Descobreix què passa quan el seu somni es fa realitat.

Qui era Medusa? Un monstre terrible amb un pentinat famós! No la miris mai als ulls!

Objectius didàctics de l’espectacle:
- Adquirir paraules i frases senzilles en anglès dins del context de l’obra. 
- Fomentar l’expressió de l’anglès amb el treball previ a l’aula i durant l’obra. 
- Conèixer algunes eines pròpies del teatre com manifestació cultural i artística. 
- Gaudir de l’activitat dins de l’ambient del teatre, individual i grupalment.

Podeu consultar el dossier pedagògic de l’espectacle a:  http://www.thetaleteller.com/materials.html
Per a més informació visiteu: http://www.thetaleteller.com/ 

pàg. 10

MAGIC MYTHS - The Tale Teller Company



Dies: 12, 13, 14 i 15 de març  
Hora: 10.30 h
Cicle: educació infantil 
Gènere: teatre de titelles

pàg. 11

LA GRANJA - Companyia L’Estaquirot Teatre

La Companyia:
Companyia fundada l´any 1973, que es dedica prioritàriament als espectacles dirigits a públic familiar, en els 
que es barregen la comicitat i l’expressivitat que ofereix el llenguatge d’actors amb la màgia i l’espontaneïtat 
del llenguatge dels titelles.

Sinopsi:
La Carmeta és la mestressa d’una granja plena d’animalons de tota mena: gallines galls, conills, oques, 
porcs, gossos i gats. La Carmeta té cura d’un hort, un dels més ben cuidats de les rodalies, on hi té plantat de 
tot : tomàquets, pastanagues, cols, enciams... La vida a la granja és molt tranquil·la , però hi ha molta feina. 
El gall és el primer de llevar-se i despertar a tothom, després cadascú va cap a la seva feina : les gallines 
a pondre, el gos a vigilar.... La Carmeta també es lleva d’hora i cull les verdures de l’hort abans no arribi el 
camió per dur-les al mercat. 

El dia a la granja s’acaba i arriba la calma, amb els sorolls propis de la nit, coneguts per tots, però de sobte 
se sent un soroll estrany, diferent, els animalons es queixen, no poden dormir, què està passant ? què és 
això que s’ha sentit? ... La llum d’un nou dia ens porta les respostes, la tranquil·litat de la granja s’ha trencat.

Objectius didàctics de l’espectacle:
- Fomentar l’adquisició progressiva de diferents hàbits d’alimentació.
- Conèixer algunes eines pròpies del teatre com manifestació cultural i artística. 
- Gaudir de l’activitat dins de l’ambient del teatre, individual i grupalment.

A partir d’aquesta proposta podrem reflexionar al voltant de valors com l’educació, l’esforç i la responsabilitat. 

Podeu consultar el dossier pedagògic de l’espectacle a la web del PAE (Programa d’activitats Escolars): 
http://www.bcn.cat/educacio/pae 
Per a més informació visiteu: http://www.estaquirot.com/ca/granja.php 



Dies: 18, 19 i 20 de març 
Hora: 10.00 h i 11.30 h
Cicle: 4rt curs i cicle superior d’educació primària (de 9 a 12 anys)
Gènere: teatre en anglès

La Companyia:
The Tale Teller crea espectacles basats en històries entretingudes i interactives en anglès per a totes les 
edats. Les representacions són divertides i dinàmiques, i utilitzem música, imatges, dansa i repetició, per 
ajudar a la comprensió i l’aprenentatge.

Sinopsi:
El nou professor de l’escola és una mica...estrany. Està boig pel seu escriptor preferit, el famós Edgar Allan 
Poe, i vol compartir desespe- radament el seu amor pels contes terrorífics amb els seus alumnesLes portes 
es tanquen de cop, els gats criden, els corbs piquen a les finestres, però què vol realment aquest professor? 
Sentim que el teu cor bat una mica més ràpid?

Una obra còmica sobre l’Edgar Allan Poe i les seves històries més famoses.

Objectius didàctics de l’espectacle:
- Adquirir paraules i frases senzilles en anglès dins del context de l’obra. 
- Fomentar l’expressió de l’anglès amb el treball previ a l’aula i durant l’obra. 
- Conèixer algunes eines pròpies del teatre com manifestació cultural i artística. 
- Gaudir de l’activitat dins de l’ambient del teatre, individual i grupalment.

Podeu consultar el dossier pedagògic de l’espectacle a:  http://www.thetaleteller.com/materials.html
Per a més informació visiteu: http://www.thetaleteller.com/ 

pàg. 12

SCARY TALES - The Tale Teller Company



Dies: 26 de març 
Hora: 10.30 h
Cicle: P5 i cicle inicial de primària
Gènere: espectacle de teatre, màscares i música en directe

La Companyia:
Des de 1994, a Lleida, ZUM-ZUM Teatre ha produït 19 espectacles dirigits a ADULTS A PARTIR DE 4 ANYS 
amb la decidida finalitat de potenciar la imaginació, creativitat, diversió i sentit crític al públic més petit de la 
societat.

Hem creat espectacles a través de l’actualització de contes clàssics, perquè en la base dels contes trobem la 
matriu cultural de tot ensenyament, de la pedagogia i de la literatura, allà on resideix la base del coneixement 
i saviesa universal.

Sinopsi:
Us agraden els diners?...
Molt?
Els grangers d’aquesta història no perdien el temps pensant en els diners i sempre repartien el poc que 
tenien amb qui més ho necessitava, però un dia va arribar una gallina a la seva granja i va pondre un ou d’or.
Us imagineu que us passa a vosaltres?
La gallina dels ous d’or és una història que conta que els diners són un «cuento».

Objectius didàctics de l’espectacle:
- Descriure la posada en escena de l’espectacle.
- Convidar al diàleg i al foment del criteri propi, concretant-se en tres situacions: el de la pobresa, de la 
riquesa i el de l’avarícia.
- Treballar els refranys catalans que apareixen a l’obra.

Podeu consultar el dossier pedagògic de l’espectacle a la web del PAE (Programa d’activitats Escolars): 
http://www.bcn.cat/educacio/pae 
Per a més informació visiteu: http://www.zumzumteatre.com/
                                               https://goo.gl/gSX9aN

pàg. 13

LA GALLINA DELS OUS D’OR - Zum Zum Teatre




