


Espectacles

Transport 
inclòs

Material 
pedagògic

Som
protagonistes

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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Programació

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 (pàg. 8)
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Festuc Teatre

La rateta que escombrava 
l’escaleta
Dia: 10 de febrer de 2020  
Preu: 5,20 € 
Lloc: Teatre-Auditori
Durada: 45 minuts 
Horari: 9.45 h / 11.15 h

La rateta es queixava d’una vida avorrida i plena 
de monotonia, poc s’esperava que un llacet li 
revolucionés el dia de la manera en què ho va fer. 
A partir d’aquí un seguit de pretendents intentaran 
seduir-la per poder-s’hi casar. 

Direcció: Pere Pàmpols
Intèrprets: Íngrid Teixidó i Pere Pàmpols
Adaptació: Íngrid Teixidó

IN
F

Théâtre de la Guimbarde

Canto 

Dia: 15 de novembre de 2019 
Preu: 5,20 € 
Lloc: Teatre de Mira-sol
Durada: 35 minuts + exploració
Horari: 9.30 h / 11 h

Dues actrius, bressolades per sonoritats orientals 
i líriques, tornen lentament cap a les fonts de la 
creació, explorant els primers passos, els primers 
gestos i les primeres emocions. 

Autoria i posada en escena: Carlos Laredo
Intèrprets: Amel Felloussia i Elizabeth Mouzon 
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Zum-Zum Teatre

La gallina dels ous d’or

Dia: 18 de febrer de 2020 
Preu: 5,20 € 
Lloc: Teatre-Auditori
Durada: 50 minuts
Horari: 11 h

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. 

Espai escènic: Joan Pena
Cançons: Ramon Molins

IN
I

Marcel Gros

Planeta M. Art

Dia: 23 de març de 2020
Preu: 5,20 € 
Lloc: Teatre-Auditori
Durada: 50 minuts 
Horari: 9.45 h / 11.15 h

Imaginem i somiem un món interior: el Planeta 
M.Art. Es representarà amb una tecnologia d’alta 
definició en 3D que supera qualsevol realitat virtu-
al. Música, paraules, formes, colors i moviment.

Creació, direcció i interpretació: Marcel Gros

IN
F



6 7

Escola Municipal de Música 
Victòria dels Àngels

Concerts a l’Aula Magna

Dia: novembre de 2019
Preu: gratuït
Lloc: Escola M. de música Victòria dels Àngels
Durada: 45 minus
Horari: 11 h

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

11 de novembre de 2019 (Cicle Mitjà) 
Toca en un grup! Descobrint un conjunt de música 
moderna 

14 de novembre de 2019 (Cicle Inicial) 
Historietes de la Veu

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.
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Teatre Nu

La lluna d’en Joan

Dia: 24 de març de 2020
Preu: 5,20 € 
Lloc: Teatre-Auditori
Durada: 50 minuts 
Horari: 11 h

En Joan és un nen que viu en una illa amb el seu 
pare, que és pescador. Tots dos viuen feliços però, 
una nit de tempesta, un cop de mar arrabassa la 
salut del pare… 

Autora: Carme Solé Vendrell
Direcció i dramatúrgia: Víctor Borràs
Intèrprets: Francesc Mas i Maria Hervàs
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Grup de treball d’especialistes de música 
Centre de Recursos Pedagògics (CRP)
Escola Municipal de Música Victòria 
dels Àngels

XVII Cantata infantil

Dia: 22 d’abril de 2020
Preu: 3 € (entrada de pagament per al públic)
Lloc: Teatre-Auditori Sant Cugat
Durada: 1 hora
Horari: 10 h / 11.15 h

El professorat de música, constituït en grup de 
treball, organitza la XVII Cantata Infantil de Sant  
Cugat, un concert en el qual hi participa tot l’alum-
nat de 2n d’Educació Primària de les escoles de 
Sant Cugat, acompanyats de música en directe. 

Els pares, mares i familiars poden anar-hi com  
a espectadors.

És imprescindible assistir a les reunions de prepara-
ció on es coordinen tots els detalls i s’acorda  
el repertori.

IN
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Thomas Noone Dance

Molsa

Dia: 11 de febrer de 2020
Preu: 5,20 € 
Lloc: Teatre-Auditori
Durada: 50 minuts 
Horari: 11 h

Dansa, titelles i vídeo-projecció es combinen a 
Molsa per explicar als nens i nenes una història 
emotiva i tendra, un delicat conte sobre l’amistat. 

Direcció i coreografia: Thomas Noone
Amb: Joel Mesa i Paula Tato (ballarins) 
i David Anguera (actor)

M
IT
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Cantània 2020 Virtual

Dies: 19 al 21 de maig de 2020
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

Una activitat amb diferents fases d’actuació: sessions 
de formació amb el professorat, treball del professorat 
a la seva aula i concerts finals interpretats per l’alum-
nat 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 exclusivament 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.

Música: Óscar Peñarroya - Lletres: Cèsar Aparício - Text: Óscar  
Peñarroya i Cèsar Aparício - Coordinació musical: Josep Prats -  
Direcció musical: Elisenda Carrasco, Oriol Castanyer i Mont-
serrat Meneses - Direcció escènica: Marta Gil, Adrià Aubert i 
Cristina Martí.
Cal inscripció específica.
Només podeu inscriure un sol curs per escola.
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La Baldufa

Mon pare és un ogre 
Dia: 17 de febrer de 2020
Preu: 5,20 € 
Lloc: Teatre-Auditori
Durada: 50 minuts 
Horari: 11 h

En Miquel va créixer sense pare, un home a qui 
tothom anomenava “l’Ogre”. Durant moltíssims 
anys, no ha sabut res d’ell. Ara, a la maduresa, rep 
la visita d’un home que ha compartit cel·la amb el 
seu pare a la presó i duu una carta per a ell. 

Autor: Jokin Oregi, La Baldufa: Enric Blasi, Emiliano Pardo, 
Carles Pijuan
Direcció: Jokin Oregi 
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Cia)3

Mur
Dia: 25 de març de 2020
Preu: 5,20 € 
Lloc: Teatre-Auditori
Durada: 50 minuts 
Horari: 11 h

Un espectacle visual, poètic i integrador que 
empra l’arquitectura efímera per reflexionar sobre 
les limitacions, físiques i mentals, i la capacitat 
humana de sobreposar-hi. Una performance circen-
se, amb ritmes del sud en directe i molt d’humor.

Direcció: Nacho Flores
Artistes: Circ Vermut (Jordi Mas, David Candelich),  
Circ Bombeta (Oriol Morgades, Quique Maltas, Sergi Comesa, 
Manolo Osoyo) i Alberto Munilla.

SU
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Xirriquiteula Teatre

Papirus
Dia: 12 de febrer de 2020
Preu: gratuït
Lloc: Teatre-Auditori
Durada: 50 minuts 
Horari: 11 h

La trobada casual entre dos desconeguts que fugen 
d’algun lloc ens farà descobrir, amb humor i tendre-
sa, que de les coses més petites poden néixer les 
coses més grans.

Autora i directora: Iolanda Llansó
Creació: Iolanda Llansó, Prisca Villa, Christian Olivé

M
IT
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Mapadeball
(abans Tots dansen)

Dia: 28 i 29 d’abril de 2020
Preu: 3 €  (entrada de pagament per al públic)
Lloc: Teatre-Auditori Sant Cugat
Durada: 1 hora
Horari: 19 h

Mapadeball és un projecte que té per finalitat intro-
duir, promoure i donar a conèixer el llenguatge del 
moviment i la dansa contemporània en horari lectiu 
a partir de coreografies dissenyades especialment 
per a l’ocasió. 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, Tortosa, Reus i Vilanova i la Geltrú.
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Scrooge, fem un musical 
per Nadal
Dia: 18 de desembre de 2019
Preu: 5,20 €  (entrada de pagament per al públic)
Lloc: Teatre-Auditori Sant Cugat
Durada: 1 hora
Horari: 16 h / 19.30 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 ela-
boració, 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.
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Q-Ars Teatre

Carola 

Dia: 29 d’octubre de 2019
Preu: gratuït 
Lloc: Institut Arnau Cadell
Durada: 55 minuts 
Horari: 12 h

Carola és un retaule magnífic de la societat catala-
na del segle XX. Una dona de mitjana edat decideix 
escriure amb la màxima sinceritat els records que 
guarda del seu periple vital. La lluita per intentar 
assolir la seguretat econòmica, i en últim terme la 
llibertat, sense l’ajuda dels homes. 

Direcció: Francesca Piñón
Intèrpret: Anna Güell
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Dara

Likes 

Dia: 19 de febrer de 2020
Preu: 5,20 € 
Lloc: Teatre-Auditori
Durada: 65 minuts 
Horari: 12 h

Es tracta d’una obra que parla sobre les vides que 
intentem aparentar a través de les xarxes socials, i 
tot l’esforç que ens suposa mantenir-les perquè mai 
ningú arribi a saber la precarietat en la qual vivim.

Autoria i direcció: Roc Esquius
Intèrprets: Núria Deulofeu, Bernat Mestre, Isidre Montserrat 
i Míriam Tortosa
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Assaigs de dansa 
comentats
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.

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 2019 i el 2020 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.

DOSSIER PEDAGÒGIC

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

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. Consulta 
les condicions.

El pagament s’ha de fer, com a màxim 10 dies abans 
de la funció, mitjançant ingrés bancari tot indicant el 
nom del centre i l’espectacle seleccionat a:

Teatre-Auditori Sant Cugat 
CAIXA D’ENGINYERS ES21 3025-0014-09-1400008765 
Un cop fet l’ingrés, les escoles hauran d’omplir el full 
de dades d’EEaE i junt amb el comprovant de paga-
ment ho faran arribar a: teatre-auditori@santcugat.
cat indicant a l’assumpte: espectacle / escola / num. 
entrades.

El dia de la funció, el Teatre-Auditori comprovarà el 
nombre d’assistents de cada escola i si no coincideix 
amb  la reserva s’haurà de regularitzar.

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

MÉS INFORMACIÓ

Servei d’Educació – Ajuntament de Sant Cugat: 
93 565 70 00
pladinamitzacio@santcugat.cat
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Amb la col·laboració de:

Els concerts de música clàssica i òpera estan dins del cicle: 
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