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Espectacles

Transport 
inclòs

Material 
pedagògic

Som
protagonistes

Teatre

El transport està inclòs per a 
educació infantil, i per a tots 
els cicles de les escoles que 
es trobin a més de 2,5 km del 
Teatre-Auditori.

La contractació d’aquest 
transport cal que la faci el 
propi centre.

Tots els espectacles compten 
amb un dossier pedagògic 
específic amb propostes 
didàctiques. Alguns inclouen 
material audiovisual. 

Els espectacles de Som 
protagonistes, per la seva 
naturalesa, inclouen diverses 
sessions de formació per al 
professorat.

A cada cicle, a partir d’inicial, 
s’ofereix la participació en un 
espectacle de Som protagonis-
tes. És interescolar, es treballa 
al llarg de tot el curs i culmina 
amb una representació col-
lectiva al Teatre-Auditori.

Es pot inscriure un sol curs per 
centre.
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Més informació Inscripcions

Teatre-Auditori Sant Cugat  
www.tasantcugat.cat/educacio

Servei d’Educació – Ajuntament de Sant Cugat 
93 565 70 00 
pladinamitzacio@santcugat.cat

Pla de Dinamització Educativa 
www.santcugat.cat/ 
PlaDinamitzacio

Excepte per a Cantània i el  
Gran Teatre del Liceu (pàg. 15)



Pistatxo Produccions L’Estaquirot Aracaladanza

La Maquiné

Hits Constel·lacionsLa granja Acróbata y arlequín
Dia: 19 de novembre de 2018
Preu: 5
Lloc: Teatre de Mira-sol
Durada: 45 minuts
Horari: 9.30 h / 11 h

Dia: 10 d’abril de 2019
Preu: 5
Lloc: Teatre-Auditori Sant Cugat
Durada: 50 minuts
Horari: 9.45 h / 11.15 h

Dia: 18 de febrer de 2019
Preu: 5
Lloc: Teatre-Auditori Sant Cugat
Durada: 55 minuts
Horari: 9.45 h / 11.15 h

Dies: 30 d’abril i 2 i 3 de maig de 2019
Preu: 7
Lloc: Teatre-Auditori Sant Cugat
Durada: 50 minuts
Horari: 10.15 h / 11 h / 12.15 h

Què és un hit? De Mozart a Pulp; d’Amy Winehouse a 
Bob Marley; de Nirvana a Police o U2. Una cançó que 
arriba a la teva vida per quedar-s’hi. Un tema que no 
pots parar de sentir dins el teu cap només escoltant-lo 
una vegada. Una cançó que t’enganxa. En aquest con-
cert aproparem els més petits a nous ritmes i sons.

Músics:
Saxo, Glockenspiel, Flauta travessera: Adrià Bauzó
Acordió, Flauta travessera, Pianet: Pau Sánchez
Violoncel: Maria de Palol
Vibràfon: Andreu Vilà
Ballarina i dinamitzadora dels infants: Paula Radresa

Com una atracció fatal, impossible d’evitar, Joan Miró 
ha entrat als nostres somnis disparant la imaginació 
amb una explosió de color que ens ha guiat per un 
llarg viatge fins aquí. Aracaladanza sempre ha cregut 
en el poder de la imaginació, quelcom més que un ins-
trument poderós i essencial per canviar la realitat. En 
aquest espectacle gaudim dels colors de Miró, juguem 
amb el seu traç i endevinem les seves intencions.

Idea i direcció coreogràfica: Enrique Cabrera
Intèrprets: Carolina Arija Gallardo, Jorge Brea Salgueiro, 
Raquel de la Plaza Húmera, Jonatan de Luis Mazagatos, 
Jimena Trueba Toca
Música original: Mariano Lozano P. Ramos / Luis Miguel Cobo

Ambientada en una granja a la qual succeeixen coses 
molt estranyes, un petit conflicte i el seu desenllaç 
ens faran mantenir l’atenció fins al final. Una de les 
característiques més importants de l’obra és la música: 
les cançons i coreografies ens faran passar una estona 
divertida.

Producció i realització: L’Estaquirot Teatre
Música original: Ferran Martínez
Actrius titellaires: Olga Jiménez, Núria Benedicto
Escenografia: Alfred Casas

La Maquiné presenta una nova obra de creació original on 
tot és possible, un projecte escènic-musical inspirat en l’uni-
vers del circ de Pablo Picasso i la música de les primeres 
avantguardes a través dels compositors Erik Satie i Francis 
Poulenc. Un circ com els d’abans que narra les peripècies 
d’un nen que es diu Pablo per trobar la seva habilitat com a 
artista en el circ i així conquistar la petita acròbata Rosita. 

Música: Erik Satie i Francis Poulenc
Creació: Joaquín Casanova i Elisa Ramos
Direcció d’escena: Joaquín Casanova 
Arranjaments musicals: José López Montes
Producció: La Maquiné
Producció: Rosa Pino
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La Baldufa
Escola Municipal de Música 
Victòria dels Àngels

Grup de treball d’especialistes de música 
Centre de Recursos Pedagògics (CRP)
Escola Municipal de Música Victòria 
dels Àngels

XVI Cantata infantil Concerts a l’Aula Magna
Dia: 25 d’abril de 2019
Preu: 3    (entrada de pagament per al públic)
Lloc: Teatre-Auditori Sant Cugat
Durada: 1 hora
Horari: 10 h / 11.15 h

Dia: novembre de 2018
Preu: gratuït
Lloc: Escola municipal de música Victòria dels Àngels
Durada: 45 minus
Horari: 11 h

La setzena edició de la Cantata infantil de Sant Cugat 
que s’organitza per a tot l’alumnat de segon de primà-
ria de les nostres escoles. Aquesta activitat es treballa 
durant tot el curs amb l’alumnat de segon de primària, 
una vegada el grup de treball d’especialistes de 
música tria la cantata i la treballa conjuntament amb 
l’Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels.

Us presentem dos concerts didàctics a l’Aula Magna 
de l’Escola Municipal de Música:

- La música, el joc i les joguines (Cicle Inicial)
- Toca en un grup! Descobrint un conjunt de 
música moderna (Cicle Mitjà)

Ens endinsarem en un món sonor ple de sorpreses a 
través d’un espectacle musical distès. Es tracta de dos 
concerts, elaborats de temes curts, on podrem sentir 
formacions musicals que ens tocaran estils diversos.

Safari
Dia: 19 de febrer de 2019
Preu: 5   
Lloc: Teatre-Auditori Sant Cugat
Durada: 50 minuts
Horari: 11 h

Zum-zum Teatre

La gallina dels ous d’or
Dia: 6 de novembre de 2018
Preu: 5
Lloc: Teatre-Auditori Sant Cugat
Durada: 55 minuts
Horari: 11 h

Hi havia una vegada dos pobres grangers que tenien el 
costum d’acollir totes les aus que arribaven extravia-
des a la seva granja. Un dia va arribar una gallina que 
va canviar la seva sort, una gallina de plomes molt 
blanques que ponia un ou d’or cada dia. La riquesa va 
donar lloc a l’avarícia i la felicitat es va convertir en la 
desgràcia que va destruir la vida dels dos grangers. 
Un espectacle en forma de faula on dos grangers 
veuran com la fortuna d’haver descobert la gallina dels 
ous d’or es converteix en la seva desgràcia. Un conte 
que parla sobre la pobresa, la riquesa i l’avarícia.

Autoria, dramatúrgia i direcció: Ramon Molins 
Intèrprets: Begoña Ferrer, Ramon Molins i Albert Garcia 
Producció: Zum-Zum Teatre

Els protagonistes es troben a la sabana africana, on s’han 
desplaçat per trobar una espècie estranya de mico, mai 
observada. En plena aventura, topen amb un lleó capmoix 
i pensarós perquè no sap rugir i no poden estar-se de 
mirar de trobar-ne la causa.  Per què el cocodril s’entesta 
a ultratjar el lleó que no sap rugir? Per què la resta d’ani-
mals també s’entossudeixen a fer-li la guitza? Què caldrà 
fer perquè el rei de la selva s’envalenteixi?  L’espectacle 
parla de qüestions d’actualitat però també de valors mo-
rals, en aquesta ocasió, el bullying o assetjament escolar.

Intèrprets: Enric Blasi / Emiliano Pardo i Carles Pijuan / Ferran López
Música: Òscar Roig
Disseny escenografia i vestuari: Carles Pijuan
Construcció escenografia: Juan Manuel Recio, Ferran López i 
Carles Pijuan
Autoria: La Baldufa i Ramon Molins
Direcció: Ramon Molins
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Pau, la vida de Pau Casals
Dia: 7 de novembre de 2018
Preu: 5
Lloc: Teatre-Auditori Sant Cugat
Durada: 1 hora
Horari: 11 h

Un nen, com qualsevol altre, anirà descobrint el món 
des dels seus ulls d’infant. Però la música el desperta i 
ja sap què vol ser de gran. Tot i això, no serà fàcil i ho 
haurà de deixar tot per un somni.

Pau, la vida de Pau Casals és una història màgica, 
emotiva i tendra que ens acostarà als fets més relle-
vants de la vida de Pau Casals a través de la seva obra 
artística i humana. Un clam a la pau.

Creació: Enric Rovira i Arnau Colom
Escenografia i titelles: Forani Teatre
Col·laboració: Fundació Pau Casals
Intèrprets: Enric Rovira i Arnau Colom
Violoncel·lista en directe: Denis Navarro

Teatre al detallForani Teatre

La nena dels pardals
Dia: 15 de gener de 2019
Preu: 5
Lloc: Teatre-Auditori Sant Cugat
Durada: 1 hora
Horari: 11 h

Quan el Gran Timoner ordena exterminar tots els 
pardals del país perquè es mengen les collites, la 
Ming-Li decideix salvar-ne tants com pugui. El valerós 
gest d’aquesta nena petita serà una lliçó per als qui no 
van saber veure la importància de cada espècie en el 
cicle de la vida.

Un espectacle poètic i emocionant sobre els petits 
herois quotidians, el respecte a la vida i la saviesa 
innata dels infants.

Autor: Jordi Palet, inspirat en un conte de Sara Pennypacker 
Direcció i coreografia: Joan M. Segura Bernadas
Intèrprets: Xavi Idàñez i Txell Botey
Música: La Tresca i la Verdesca (Jordi López, Toni López
i Claudi Llobet)
Il·lustració: Noemí Villamuza
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El jove barber de Sevilla
Dies: 13 al 15 de febrer de 2019
Preu: 7
Lloc: Teatre-Auditori Sant Cugat
Durada: 1 hora
Horari: 11 h

Dies: 23 al 26 d’octubre de 2018
Preu: 7
Lloc: Teatre-Auditori Sant Cugat
Durada: 1 hora i 10 minuts
Horari: 11 h

Figaro qua, Figaro là... Figaro no és mai a la seva barbe-
ria. I, no obstant això, qui no desitjaria tafanejar entre 
les seves coses? Descobrir els seus trucs i els milers 
d’objectes que hi amaga? L’autèntic negoci de Figaro 
està al carrer, a la realitat que l’envolta. Sap manipular 
amb argúcia i saviesa, amb la subtilesa de la seva ment 
(com un volcà!) i l’esperit sempre a punt.

Música: Gioachino Rossini
Direcció musical: Daniel Gil
Escenografia: Emanuele Sinisi
Vestuari: Anna Cavaliere
Il·luminació: Fiammetta Baldiserri
Música interpretada per Orquestra del Consevatori del Liceu

Guillem Tell

Guillem Tell és l’heroi suïs que guia el seu poble contra 
els dominadors austríacs i que és obligat a disparar 
una fletxa a una poma col·locada sobre el cap del seu 
fill. Adaptació trepidant de la companyia La Baldufa 
per al públic escolar de l’òpera Guillaume Tell de Ros-
sini. Un espectacle que combina diferents tècniques 
artístiques com els titelles i les projeccions d’animació 
audiovisual, amb una escenografia inspirada en l’època 
medieval.

Música: Gioachino Rossini
Adaptació, dramatúrgia i direcció: La Baldufa
Direcció d’escena: Ramon Molins
Escenografia: Carles Pijuan
Producció: Gran Teatre del Liceu
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Átikus Teatro

Maravilla en el país 
de las miserias

Cantània 2019 A de Brossa

Dia: 20 de novembre de 2018
Preu: gratuït
Lloc: Teatre-Auditori Sant Cugat
Durada: 1 hora
Horari: 9.30 h / 11 h

Dies: 21 al 23 de maig de 2019
Preu: 8    (entrada de pagament per al públic)
Lloc: Teatre-Auditori Sant Cugat
Durada: 1 hora
Horari: 11.30 h / 16.30 h / 20 h

Els infants d’aquesta història, interpretats per actors 
de la seva edat, demostren com en un país en guerra 
la imaginació pot convertir-se en un superpoder per a 
sobreviure. Maravilla en el país de las miserias, inspi-
rada en l’obra de Juan Rulfo i Lewis Carrol, ens explica 
com aquests infants van superant la por i la soledat a 
través de la fantasia, el joc i l’amistat. Aconsegueixen 
crear el seu “lloc de les meravelles” on poder seguir 
sent innocents i lliures.

Autor: Ángel Sagüés en base a textos de Juan Rulfo 
i Lewis Carroll
Direcció: Ángel Sagüés

Cantània és una activitat amb diferents fases d’actu-
ació: sessions de formació amb el professorat, treball 
del professorat a la seva aula i concerts finals interpre-
tats per l’alumnat inscrit. Durant tot el curs escolar es 
treballa tant des de l’organització com des de l’escola. 
L’objectiu és organitzar un acte per als alumnes que, 
per les característiques globals pensades exclusiva-
ment per a ells/es, per la qualitat i per la implicació 
personal i col·lectiva en l’acte, es converteix en una 
vivència musical important i inoblidable per a tothom.

Autor: Lletra de Brossa (dramatúrgia Marta Gil)
Compositor: Eduard Iniesta

Cal inscripció específica.
Només podeu inscriure un sol curs per escola.

Euria (Pluja)
Dia: 20 de febrer de 2019
Preu: 5
Lloc: Teatre-Auditori Sant Cugat
Durada: 1 hora
Horari: 11 h

Euria (Pluja) parla del que ens passa quan alguna cosa 
o algú a qui estimem ja no hi és. De tot aquest feixuc 
temps que necessitem per entendre i acceptar que 
alguna cosa ha canviat. Euria (Pluja) està fet amb: 
gotes d’aigua, un paraigües vermell, una caixa d’eines, 
llàgrimes guardades a un calaix, 4 acrobàcies, un altre 
paraigües abandonat i trencat, gestos bells en una 
cançó trista, una planxa boja, un despertador de molts 
records, una finestra a l’exterior i un sol dibuixat. I, bar-
rejant-t’ho tot de manera màgica, sembla que parlem, 
al final, de la nostra capacitat de superació.

Guió i direcció: Markeliñe  
Intèrprets: Fernando Barado, Nerea Martínez / Natalia Garcia
Itziar Fragua / Ioar Fernández
Vestuari i il·lustració: Marieta Soul (Espacio creativo)
Música: Mario Viñuela, Alos Quartet
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Markeliñe

Scrooge, fem un musical 
per Nadal
Dia: 20 de desembre de 2018
Preu: 5    (entrada de pagament per al públic)
Lloc: Teatre-Auditori Sant Cugat
Durada: 1 hora
Horari: 16.30 h / 20 h

Scrooge, fem un musical per Nadal és la versió musical 
del conegut conte nadalenc de Charles Dickens que ha 
estat revisada per incloure les escoles i els centres de 
secundària. Amb el Cor Infantil Sant Cugat (CISC) com a 
cor base, l’alumnat formarà part activa de l’espectacle 
i de la seva elaboració, amb el suport del CISC i del seu 
equip de professors. Aquesta activitat inclou una sessió 
de formació amb el professorat, treball del professorat a 
la seva aula, un assaig a meitat del procés i un concert-
espectacle amb la participació de l’alumnat inscrit. 
Esperem que gaudiu d’aquesta experiència de treball amb 
la música.

Espectacle en castellà
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Víctor Català, la senyoreta 
de l’Escala

Playoff Tots dansen 2019

Dia: 29 d’octubre de 2018
Preu: 5   
Lloc: Teatre-Auditori Sant Cugat
Durada: 1 hora
Horari: 12 h

Dia: 16 de gener de 2019
Preu: 8   
Lloc: Teatre-Auditori Sant Cugat
Durada: 1 hora
Horari: 11 h

Dia: 8 de maig de 2019
Preu: 3    (entrada de pagament per al públic)
Lloc: Teatre-Auditori Sant Cugat
Durada: 1 hora
Horari: 19 h

Victor Català, la senyoreta de l’Escala és un espectacle 
multidisciplinari que tracta un tema tan actual com la discri-
minació de gènere. A través del teatre, la música en directe, 
la dansa, les videoprojeccions i la narració, l’espectacle 
presenta la història de la Viqui, una nena del s.XXI a qui els 
companys d’escola no deixen jugar a futbol pel sol fet de ser 
una nena. Enutjada, puja a les golfes de la seva casa nova, 
al poble de l’Escala, i allà de sobte i per sorpresa, es veurà 
submergida en la història real i l’obra literària de Caterina 
Albert i Paradís, una escriptora imprescindible de la litera-
tura catalana que, per poder exercir lliurement el seu art, va 
haver d’amagar-se darrere d’un nom d’home: Victor Català.

Guió i direcció: Roger Cònsul   
Idea original i direcció musical: Magí Canyelles  
Intèrprets: Rosa Martínez, Magí Canyelles, Pau Vinyoles, 
Francesc Cardona, Mar Ollé, Roger Cònsul, Montse Miralles

Playoff és una tragicomèdia que transcorre al vestuari 
d’un equip de futbol femení. Les protagonistes són noies 
joves que estimen la seva “professió”, apassionades i 
ambicioses. L’obra reflexiona sobre el paper de la dona 
i l’esport femení en una societat que encara presenta 
sovint actituds masclistes en molts àmbits. Playoff té lloc 
durant una tarda, la del partit més important de la vida de 
les nostres protagonistes. Dins del vestuari afloraran les 
enveges, els somnis, els dubtes i les pors d’unes noies 
que l’únic que volen és viure de la seva passió.

Col·loqui posterior amb els artistes

Autora: Marta Buchaca
Direcció: José Luis Arellano
Escenografia i vestuari: Silvia de Marta
Repartiment: Cristina Bertol, Neus Cortés, Ana Escriu, Yolanda 
Fernández, Cris Gallego, Maria Romero i Cristina Varona

Tots dansen és un projecte adreçat a centres de secun-
dària que té per finalitat introduir, promoure i donar a 
conèixer el llenguatge del moviment i la dansa contem-
porània en horari lectiu a l’alumnat de secundària a partir 
de coreografies dissenyades especialment per a l’ocasió. 
Aquest projecte és l’extensió al territori català del Tot 
dansa de Barcelona. Aquesta activitat inclou diverses ses-
sions de formació per al professorat, treball a l’aula amb 
el suport d’un formador, un assaig general a mig procés de 
creació i la funció final al Teatre-Auditori Sant Cugat.

En aquest projecte hi col·labora el Mercat de les Flors i 
l’Institut del Teatre de Barcelona, la Xarxa Transversal i els 
Ajuntaments de Sant Cugat, Figueres, Granollers, Mataró, 
Manresa, Olot, Reus, Tortosa i Vilanova i la Geltrú.

Terratrèmol Produccions La Joven Compañía

Espectacle en castellà
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Dia: 25 de febrer de 2019
Preu: 3
Lloc: Teatre-Auditori Sant Cugat
Durada: 1 hora
Horari: 12 h

La vida es mofa

Som amants del risc i d’explorar situacions teatrals fins 
al límit. Ens diverteix viure l’absurd i l’estrambòtic de la 
forma més natural. I, sobretot, fem el que ens agrada. 
Joel Martí i Pablo Molina 
 
Amb aquest primer espectacle, els nois de Random 
cerquen la frescor escènica i una sinceritat gairebé 
cruel, alhora que porten diverses situacions ordinàries 
fins al seu extrem. Una creació divertida i inquietant de 
dos intèrprets davant d’una realitat que els supera.

Disciplines: Equilibris, contorsió, cable acrobàtic, dansa i teatre
Direcció i interpretació: Joel Martí i Pablo Molina
Creació/selecció musical: Pablo Molina
Creació de llums: Conchita Theilu MInado
Amb el suport de: Central de Circ, DMAM, Circus Next 

Espectacle beneficiari del dispositiu Fons de creació del projecte de cooperació 
transfronterera “De mar a mar” en el marc del programa POCTEFA i amb el 
suport de la Central del Circ i el Consorci Transversal Xarxa d’Activitats Culturals.
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Assaigs de dansa 
comentats

Aventures d’artistes. 
Els oficis de les arts

Donem l’oportunitat de veure els assaigs que realitzen 
les companyies de dansa abans de la funció sota la 
direcció de la persona responsable de la coreografia, tot 
coneixent de primera mà el procés d’inspiració, creació 
i treball necessaris per dur a terme un espectacle, així 
com els aspectes tècnics relacionats amb l’escenografia 
i el disseny de llums i so. Durant els assaigs oberts es 
poden formular preguntes directes a la companyia.

Entrades: La reserva es fa directament al Teatre-
Auditori i l’ha de vehicular el propi centre. Les 
entrades es recullen a taquilla a partir d’una 
hora abans de l’inici de l’activitat.

Aquestes activitats, impulsades per la Diputació de 
Barcelona, consisteixen a portar artistes als centres de 
Secundària perquè expliquin les seves experiències als 
alumnes o les professions que hi ha darrere el teló i que 
fan possible la posada en escena dels espectacles. 

Activitat gratuïta, dirigida a alumnat d’ESO, Batxillerat 
i Cicles Formatius. Per inscriure-s’hi, cal sol·licitar la 
butlleta d’inscripció a oda.flipart@diba.cat o bé 
93 402 28 73 (Judit Figuerola).

Trobareu més informació a:

Pla de Dinamització Educativa: 
www.santcugat.cat/PlaDinamitzacio
Teatre-Auditori Sant Cugat: 
www.tasantcugat.cat/Educacio 

Descomptes i abonaments 
de teatre, dansa i música 
per a joves

Espectacles de la progra-
mació del Teatre-Auditori  
amb descompte del 50%

ALTRES PROPOSTES PER A L’ALUMNAT DE SECUNDÀRIA

D’entre els espectacles de la programació estable, 
hem dut a terme una selecció d’aquelles obres de 
teatre, dansa i música que, per la seva qualitat artísti-
ca, poden ser d’interès per a l’alumnat de secundària,  
tot aplicant-hi un descompte del 50% sobre el preu 
d’entrada normal. 

Entrades: Cal adquirir un mínim de 10 entrades. 
La reserva es fa directament al Teatre-Auditori 
i l’ha de vehicular el propi centre. 

El Teatre-Auditori ofereix una sèrie de descomptes 
i abonaments per a joves als quals poden accedir 
de forma individual.

Abonament Jove 
Adreçat a joves de 14 a 25 anys.
Preu: 40    
Tria 4 espectacles de la temporada (10   /entrada)

Ta!18 Adreçat a joves que fan 18 anys durant el 
2018 i el 2019 i que són de Sant Cugat. Es poden triar 
fins a 5 espectacles al preu de 3   cadascun.

Ta!20 Fins a 20 anys
30% de descompte

Ta!29 De 21 a 29 anys 
20% de descompte

INFORMACIÓ

INSCRIPCIONS

Podeu fer les vostres inscripcions a través del Pla de 
Dinamització Educativa (PDE) de l’Ajuntament de Sant 
Cugat www.santcugat.cat/PlaDinamitzacio. Les pla-
ces són limitades. Les inscripcions s’atendran segons 
l’ordre d’arribada.

Un cop realitzada la reserva, ens posarem en contacte 
amb vosaltres per tal de confirmar l’assistència.

Cal fer la reserva de places el més aviat possible per 
tal de poder escollir amb comoditat l’espectacle i 
l’horari que us interessi, encara que la funció estigui 
programada al cap d’uns mesos.

L’organització es reserva el dret de fer alguna 
modificació de dia i hora si ho considera oportú i, 
si la funció no té demanda suficient, d’anul·lar 
la seva realització.

PAGAMENT

El preu de l’entrada de cada espectacle és el que 
s’indica en aquest fulletó. El professorat acompanyant 
no paga. 

En alguns casos, i segons la distància de l’escola 
al Teatre-Auditori, el transport hi estarà inclòs. 
Consulteu les condicions.

El pagament s’ha de fer mitjançant ingrés bancari tot in-
dicant el nom del centre i els espectacles seleccionats a:

Teatre-Auditori Sant Cugat
CAIXA D’ENGINYERS ES21 3025-0014-09-1400008765

Un cop fet l’ingrés, s’haurà de fer arribar el compro-
vant de pagament a pladinamitzacio@santcugat.cat

No es retornaran els diners en cas de 
cancel·lació de totes o alguna de les places 
pagades.

DOSSIER PEDAGÒGIC

Tots els espectacles tenen un dossier pedagògic 
específic amb propostes didàctiques. Us el podem 
fer arribar per correu electrònic. 

ACTIVITATS AMB INSCRIPCIÓ ESPECÍFICA

CANTÀNIA 2019

Cal fer la inscripció prèvia entre el 03 i el 14/09/2018 
a través d’un formulari que podeu demanar a 
eulaliaformiguera@santcugat.cat. Sorteig de places: 
18/09/2018.

GRAN TEATRE DEL LICEU

Cal fer la inscripció prèvia a través de l’aplicatiu del 
PAE www.bcn.cat/educacio/pae. El pagament i la 
gestió de les activitats es fa des del Gran Teatre 
del Liceu.
 
Servei Educatiu: 
93 485 99 23
servei.educatiu@liceubarcelona.cat

MÉS INFORMACIÓ

Servei d’Educació – Ajuntament de Sant Cugat: 
93 565 70 00
pladinamitzacio@santcugat.cat
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Els concerts de música clàssica 
i òpera estan dins del cicle: 

Amb la col·laboració de:

www.tasantcugat.cat/educacio
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