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PRESENTACIÓ

Benvolgudes escoles,

Us presentem la 30ena 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 (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 trenta 
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. Gràcies 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

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

ajuntament.barcelona.cat/ccivics/zonanord
bcn.cat/educacio/pae

         @cczonaanord

Reserves:   
Per fer les reserves telefoneu o envieu un correu electrònic al Teatre Zona Nord. 

Persona contacte Arántzazu Ortega
Telèfon reserves 93 359 12 51

Correu electrònic: teatre@cczonanord.net

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

Dossiers pedagògics: 
Totes les propostes van acompanyades de dossiers pedagògics per treballar abans i després de 
veure la funció.

Hora d’arribada:
S’establiran torns d’arribada per cada escola.

Preu:     
El preu de les sessions és de 1,93€ per alumne

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 27 de novembre 2020.

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: “Caixa d’estalvis i pensions La Caixa”
Titular: Ajuntament de Barcelona – Districte de Nou Barris

IBAN ES97 2100 3292 3822 0004 7770

*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.

INFORMACIÓ GENERAL
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Journey to the centre 
of the Earth19, 20, 21, 22 Cicle superior de primària 

(10 a 12 anys)
Teatre en 
anglès pàg. 07

Petits Prínceps

Hamelí

16, 17, 18

24, 25, 26

P2 i educació infantil de primària 
(de 2 a 5 anys)

Educació infantil i cicle inicial de 
primària (4 a 7 anys)

Circ i música 
en viu

Titelles i 
música en viu

pàg. 17

pàg. 19

Laika3, 4, 5 Cicle mitjà i superior de primària 
(8 a 12 anys) Teatre pàg. 09

Laventura d’avorrir-se17, 18, 19 Educació infantil i cicle inicial de 
primària (3 a 7 anys)

Teatre de 
titelles pàg. 13

The Ugly Duckling9, 10, 11, 12

Cicle inicial i mitjà de primària 
(6 a 10 anys)

Teatre en 
anglès pàg. 15

pàg. 05

Calendari cronològic

GENER

FEBRER

MARÇ

pàg. 06

Petits Prínceps

L’aventura d’avorrir-se

Música en viu i circ

Titelles

març

febrer

16, 17, 18

17, 18, 19 pàg. 13

The Ugly Duckling (4-7 anys)

L’aventura d’avorrir-se

The Ugly Duckling (4-7 anys)

Laika

Jouney to the centre of the Earth

Lazy Jack (cicle inicial i primària)

Teatre en anglès 

Titelles

Teatre en anglès 

Gest i titelles amb retroprojecció

Teatre en anglès

Teatre en anglès

març

febrer

març

febrer

gener

febrer

9, 10, 11, 12

17, 18, 19

9, 10, 11, 12

3, 4, 5

19, 20, 21, 22

23, 24, 25, 26

pàg. 15

pàg. 13

pàg. 15

pàg. 09

pàg. 07

pàg. 11

Petits Prínceps

Hamelí

Hamelí

Laika

Música en viu i circ

Titelles i música en viu

Titelles i música en viu

Gest i titelles amb retroprojecció

març

març

març

febrer

16, 17, 18

24, 25, 26

24, 25, 26

3, 4, 5

pàg. 17

pàg. 19

pàg. 19

pàg. 09

pàg. 17

CALENDARIS

Calendari per cicles

P2

EDUCACIÓ INFANTIL

CICLE INICIAL

CICLE MITJÀ

CICLE SUPERIOR

Lazy Jack23, 24, 25, 26 Cicle mitjà de primària (7 a 9 anys) Teatre en 
anglès pàg. 11



PROGRAMACIÓ

pàg. 07 pàg. 08

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 científica Fantastic Nutter ha tornat!
El seu llibre preferit és Viatge al centre de la Terra de Jules Verne. Uniu-vos a ella en la seva 
aventura per descobrir per què hi ha tsunamis, com es forma un volcà o què provoca un terratrèmol. 
Aconseguirà esbrinar què hi ha realment al centre de la terra?

Una narració divertida, còmica i molt interactiva sobre el nostre meravellós planeta.

OBJECTIUS DIDÀCTICS:
Referits a fets, conceptes i principis
Adquirir paraules i frases senzilles en anglès dins del context de l’obra per familiaritzar-nos amb 
diferents fenòmens naturals.
Referits a procediments
Fomentar l’expressió de l’anglès amb el treball previ a l’aula i durant l’obra.
Referits a valors, actituds i normes
Incentivar el respecte i coneixement del medi natural, així com 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: 
thetaleteller.com/materials.html

Per a més informació visiteu: 
thetaleteller.com

HORARIS 
Dimarts 19, dimecres 20, dijous 21 i divendres 22 de gener a les 10 i a les 11.30 h

EDAT RECOMANADA
Cicle superior de primària (de 10 a 12 anys)

GÈNERE 
Teatre en anglès

DURADA
45’ - 50’ sense pausa

JOURNEY TO THE CENTRE OF THE EARTH - THE TALE TELLER COMPANY

http://www.thetaleteller.com/materials.html
http://www.thetaleteller.com


LA COMPANYIA:
Xirriquiteula Teatre va néixer a Badalona (Barcelona) l’any 1985 .
Durant els nostres més de 25 anys de marxa hem creat i hem produït espectacles tant per al carrer 
com per a escenari pensant sempre en tots els públics. Fruit de la nostra vocació d’investigació, 
aprenentatge i millora com artistes i creadors hem treballat amb diferents directors al llarg de la 
nostra trajectòria.
Cada projecte sempre ha estat realitzat de manera artesanal -completament a mà- cuidant el més 
petit detall per oferir el millor de nosaltres en cada funció i amb la voluntat ferma de realitzar teatre 
de qualitat per als més petits i els joves.

SINOPSI:
1957. Som a Moscou. En plena Guerra Freda i la cursa espacial. 
LAIKA és una gosseta que sobreviu pels carrers de la gelada ciutat. Poc s’imagina que el seu destí 
la portarà a l’espai dins la nau Spútnik II i passarà a la història de la humanitat com el primer ésser 
viu en orbitar al voltant de la Terra.
Xirriquiteula Teatre utilitza, en aquest espectacle, tècniques tan diverses com les retroprojeccions, 
collage, titelles, autòmats i el gest.

OBJECTIUS DIDÀCTICS:
Referits a fets, conceptes i principis
Comprendre les intencions comunicatives d’altres infants i persones adultes i expressar-se mitjançant 
el gest.
Referits a procediments
Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, comprensió i representació per mitjà d’altres 
llenguatges i de la tècnica del llenguatge d’ombres.
Referits a valors, actituds i normes
Valoració del teatre com a eina per reflexionar sobre els drets dels animals o si en el camp de la 
investigació el fi justifica els mitjans.

Podeu consultar el dossier pedagògic de l’espectacle a: 
bcn.cat/educacio/pae

Per a més informació visiteu: 
xirriquiteula.com/es/

HORARIS 
Dimecres 3, dijous 4 i divendres 5 de febrer, a les 10.30 h

EDAT RECOMANADA
Cicle mitjà i superior de primària (3er, 4rt, 5è i 6è curs)

GÈNERE 
Espectacle de gest i titelles amb retroprojeccions

DURADA
55’

LAIKA - XIRRIQUITEULA TEATRE

pàg. 09 pàg. 10

http://www.bcn.cat/educacio/pae
http://xirriquiteula.com/es/


HORARIS 
Dimecres 17, dijous 18 i divendres 19 de febrer a les 10.30 h 

EDAT RECOMANADA
Educació infantil i cicle inicial de primària (de P3 a P5 i 1r i 2n curs de primària)

GÈNERE 
Espectacle de titelles

DURADA
50’ sense pausa

L’AVENTURA D’AVORRIR-SE – CIA ESTAQUIROT TEATRE

pàg. 11

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, establint sempre una relació titella - actor que 
dóna força i ritme a l’acció , característiques que fan que els espectadors quedin immediatament 
captivats per les històries que proposa la companyia.
Durant tots aquests anys de treball ininterromput, L’Estaquirot teatre ha estat investigant constantment 
les tècniques dels titelles, tant en la seva vessant plàstica com expressiva.

SINOPSI:
La Rita és una nena que tot i tenir moltes joguines, sempre s’avorreix  i no sap jugar sola. Però un 
dia a casa de l’àvia, amb un simple aneguet de goma comença una aventura que la portarà a viatjar 
amb la imaginació al món dels colors, descobrint personatges sorprenents...
I ara sempre vol anar a casa l’àvia per avorrir-se una estoneta!
Aquest espectacle pretén motivar la creativitat dels nens i les nenes així com reflexionar sobre la 
gestió del temps i la quantitat de joguines i regals que tenen a casa.

OBJECTIUS DIDÀCTICS:
Referits a fets, conceptes i principis
Reflexionar sobre el fet d’avorrir-se. Perquè ens avorrim? Tenim moltes joguines a casa? T’agrada 
més jugar sol o acompanyat?
Referits a procediments
El fet teatral i en concret els procediments narratius, les parts d’una narració.
Referits a valors, actituds i normes
En l’espectacle s’incideix en diferents valors com són la creativitat, el fet de donar valor a les coses 
que tenim, la superació i la llibertat.

Podeu consultar el dossier pedagògic de l’espectacle a la web del PAE (Programa d’activitats 
Escolars): 
bcn.cat/educacio/pae

Per a més informació visiteu: 
estaquirot.com

pàg. 12

http://www.bcn.cat/educacio/pae
http://estaquirot.com


HORARIS 
Dimarts 23, dimecres 24, dijous 25 i divendres 26 de febrer a les 10 i a les 11.30 h

EDAT RECOMANADA
Cicle mitjà (3r i 4rt curs)

GÈNERE 
Teatre en anglès

DURADA
45’ sense pausa

LAZY JACK - THE TALE TELLER COMPANY

pàg. 13

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 rei i la reina estan molt preocupats! La seva filla, la princesa, no ha rigut, ni somrigut, mai…fins 
que coneix en Lazy Jack!
Lazy Jack és molt mandrós. Només vol estirar-se al sol. La seva mare n’està fins al cap damunt i 
l’envia fora per treballar. Jack intenta fer el que li ha dit la seva mare, i els resultats són molt divertits. 
Un conte tradicional anglès que ha fet riure els nens durant segles.

OBJECTIUS DIDÀCTICS:
Referits a fets, conceptes i principis
Adquirir paraules i frases senzilles en anglès dins del context de l’obra.
Referits a procediments
Fomentar l’expressió de l’anglès amb el treball previ a l’aula i durant l’obra.
Referits a valors, actituds i normes
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: 
thetaleteller.com/materials.html

Per a més informació visiteu: 
thetaleteller.com

pàg. 14

http://www.thetaleteller.com/materials.html
http://www.thetaleteller.com


pàg. 15 pàg. 16

HORARIS 
Dimarts 9, dimecres 10, dijous 11 i divendres 12 de març a les 10 i a les 11.30 h

EDAT RECOMANADA
Educació infantil (a partir de P4) i cicle inicial d’educació primària (1r i 2n curs de primària)

GÈNERE 
Teatre en anglès

DURADA
40’ sense pausa

THE UGLY DUCKLING  - THE TALE TELLER COMPANY 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 Ànega està encantada amb els seus nous nadons, però un d’ells és molt diferent dels 
altres. D’on ha sortit aquest ou tan estrany? Una narració tendra d’aquest conte de descobriment 
interior.

OBJECTIUS DIDÀCTICS:
Referits a fets, conceptes i principis
Adquirir paraules i frases senzilles en anglès dins del context de l’obra.
Referits a procediments
Fomentar l’expressió de l’anglès amb el treball previ a l’aula i durant l’obra.
Referits a valors, actituds i normes
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: 
thetaleteller.com/materials.html

Per a més informació visiteu: 
thetaleteller.com

http://www.thetaleteller.com/materials.html
http://www.thetaleteller.com


HORARIS 
Dimarts 16, dimecres 17 i dijous 18  de març a les 10.30 h

EDAT RECOMANADA
P2 i educació infantil de primària (P2, P3, P4 i P5)

GÈNERE 
Música en viu, circ

DURADA
50’ sense pausa

PETITS PRÍNCEPS – COMPANYIA MUMUSIC CIRCUS

pàg. 17

LA COMPANYIA:
Mumusic Circus és una companyia de circ contemporani cofundada per Clara Poch i Marçal Calvet 
que neix l’any 2008 amb un registre per a tots els públics fent espectacles de carrer i sala.

SINOPSI:
A la Clara li encanta badar i taral·lejar melodies. Fer pampallugues amb les mans i deixar-se endur 
onades amunt, onades avall… A en Marçal li agrada jugar amb instruments i posar-se cap per avall.
Junts composen cançons i naveguen d’un joc a l’altre sense ordre ni criteri. La imaginació es 
desplega i partir d’aquí tot el que es desitgi pot agafar vida.
Petits Prínceps galopa entre un concert musical i un espectacle escènic, tot utilitzant el CIRC com 
a llenguatge de base. 50 minuts de poesia visual i musical que passen a ritme d’abraçada, fent 
equilibris entre cançons que son contes i viatjant per escenes que s’entrellacen entre si com un 
trencaclosques circular.
Un llenguatge polivalent teixit des de l’emoció i l’espontaneïtat. Empilar, encaixar, capgirar, construir, 
sobreposar… una escenografia mòbil que balla al compàs de les cançons, el diàleg i la màgia 
d’aquesta petita obra d’art que fa somiar a petits i grans.

OBJECTIUS DIDÀCTICS:
Referits a fets, conceptes i principis
L’espectacle ens endinsa en el món del circ, especialment de les acrobàcies. Permet reflexionar 
sobre aquesta especialitat del món de les arts escèniques i comparar-la amb d’altres gèneres 
teatrals (titelles, teatre de text, teatre d’ombres, màscares, gest)
Referits a procediments
El fet teatral: Treballar el diferents personatges que surten a la obra de teatre. Què és un personatge? 
Sempre ha de ser una actriu o un actor? Una veu pot ser un personatge? I l’escenografia?
Referits a valors, actituds i normes
Com ens podem expressar a través del fet artístic: una cançó, un poema, la dansa o música en viu 
i fins. Valorar les arts escèniques com a forma d’expressió. Aprendre a ser un espectador o una 
escola amb una actitud activa en un espectacle.

Podeu consultar el dossier pedagògic de l’espectacle a: 
bcn.cat/educacio/pae

Per a més informació visiteu: 
mumusiccircus.com

pàg. 18

http://www.bcn.cat/educacio/pae
http://mumusiccircus.com


LA COMPANYIA:
Xip Xap neix com a Companyia l’any 1983 a la ciutat de Lleida. El nostre treball sempre ha estat 
dirigit per a tots els públics, posant una especial atenció als infants. L’activitat fonamental a estat 
l’animació musical, el teatre de carrer, els pallassos i els titelles, fent espectacles on participen des 
de 2 a 25 actors. Sota aquests paràmetres hem dirigit, produït, elaborat, coordinat i interpretat més 
de 50 espectacles.  Més de 9800 actuacions arreu de Catalunya, l’estat espanyol i Europa.

SINOPSI:
Alguns clàssics tenen el poder de sobreviure al pas del temps i continuar oferint lectures que ens 
resulten completament contemporànies. Com HAMELÍ, un espectacle basant en un conte clàssic que 
manté viva una essència que pensem que és imprescindible explicar. HAMELÍ explica la misteriosa 
desgràcia d’una vila que ben bé podria ser la teva, on conviuen tots els veïns i veïnes, amb les 
seves alegries i les seves discòrdies, però un fet farà que la seva convivència es vegi alterada de 
forma dramàtica, la població és envaïda per una plaga de rates, però ningú sap d’on han vingut, o 
potser no han vingut d’enlloc? I sempre han estat allí?

OBJECTIUS DIDÀCTICS:
Referits a fets, conceptes i principis
Treballar conceptes com l’honestedat. Què és l’honestedat? Què cal per ser honestos? Creieu que 
és important ser honestos i honestes?
Referits a procediments
Conèixer els procediments narratius, les parts d’una narració. Descobrir la diferència entre l’original 
i una adaptació o versió del conte original.
Referits a valors, actituds i normes
Valorar les arts escèniques com a forma d’expressió. Aprendre a ser un espectador o una escola 
amb una actitud activa en un espectacle. 

Podeu consultar el dossier pedagògic de l’espectacle a la web del PAE (Programa d’activitats 
Escolars): 
bcn.cat/educacio/pae

Per a més informació visiteu: 
xipxap.cat

HORARIS 
Dimecres 24, dijous 25 i divendres 26 de març a les 10.30 h 

EDAT RECOMANADA
Cicle inicial i mitjà de primària (de 1r a 4rt curs)

GÈNERE 
Espectacle de titelles i música en viu

DURADA
50’ sense pausa

HAMELÍ – XIP XAP TEATRE

pàg. 19 pàg. 20

http://www.bcn.cat/educacio/pae
http://xipxap.cat



