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INTRODUCCIÓ 
AL PROJECTE 
Des dels nostres inicis com a companyia ens ha interessat explicar històries. Les històries 
ens transporten, ens mostren altres realitats i la nostra pròpia com si fossin miralls. 
Alimenten la nostra capacitat d'empatia i l'imaginari col·lectiu.  
  
Ens apassiona trobar llenguatges que enforteixin els nexes i connexions que existeixen 
entre el públic: o són infants o ho han estat. Procurem doncs fer teatre per a persones 
que conviuen en un món global, amb conflictes i reptes, sigui quina sigui la seva edat.  
  
I així, fa 4 anys vàrem començar aquest projecte, que ja és una realitat.  

“Camí a l'escola” és un espectacle de sala molt vivencial, visual i emocional. Es tracta 
de l'adaptació teatral de les històries del documental francès “Camí a l’escola” i la 
posterior sèrie. És un projecte que ens serveix per no oblidar que la vida és molt més 
que tot allò que donem per fet i tenim al nostre voltant; i alhora vol donar veu a nenes i 
nens d’arreu del món que ens ensenyen a viure al màxim de les nostres possibilitats de 
manera autònoma, decidida i compartida. No a tot arreu obres una aixeta i en surt aigua 
i tampoc es veu sovint infants lluitant, per sí mateixos, pels seus drets. 
  
L’espectacle s'inspira principalment en una història real: el camí a l'escola d'uns 
germans de l'Índia. En la nostra adaptació aquests germans es converteixen en 3 
germanes, per a recollir així el tema de l’accés a l’educació, el dret a aquesta per a les 
nenes de tot el món i també els límits i barreres que s’imposen a les persones amb 
altres capacitats. Sempre des de la trama del viatge com a aventura, del camí i els seus 
obstacles com a protagonista absolut. 

 Jugant amb sensibilitat, fent un viatge entre l’emoció i la poètica visual, volem posar en 
valor la història, sense necessitat de paraules; una història realista i plena de vitalitat, 
sense dramatisme i fugint de clixés ensucrats. 



SINOPSI I  
HISTÒRIA 

  
  

  
SINOPSI: 
  

”Tres germanes, un camí i un objectiu: tenir el futur a les seves mans. 
L’extraordinària història de tres germanes que s’enfronten diàriament a obstacles i 
adversitats per arribar a l’escola. Tres nenes que viuen en un país qualsevol, en un lloc 
llunyà i proper alhora, que no parlen cap idioma concret i els parlen tots a la vegada. 
   
Un espectacle suggerent, visual i sense text que s’inspira en la història real d’infants 
d’arreu del món. Infants autònoms i capaços, que comparteixen les ganes d’aprendre i 
canviar el seu món.” 
 

Tràiler: 
https://youtu.be/8pfKwuQb98Y



“Sur le chemin de l’école” (Camí a l’escola) és un documental de Pascal Plisson que narra 
la història real de quatre infants de diferents països que han d'enfrontar-se diàriament 
amb una multitud d'adversitats i perills per a arribar a la seva escola. 

És una pel·lícula que desborda optimisme i esperança en el futur. Per a ells tot és 
possible amb coratge i esforç. Et deixa amb un sabor agredolç per la seva força i 
determinació i certa tristesa per la seva innocència i la realitat de saber que viuen 
envoltats de moltes altres dificultats, tot i així el documental és un elogi al compromís, a 
les ànsies de saber i una oda a la vida. 

La nostra adaptació s'inspira en la història real de Samuel i els seus germans i el camí de 
la Chanda, de l’Índia els dos casos.  
L’espectacle escenifica aquests i d’altres camins de nenes i nens de molts països, amb 
els seus obstacles i distraccions. El documental és només un punt de partida com a 
inspiració i no es tracta d'una adaptació directa. 

Les protagonistes de l’espectacle són tres germanes: La Nasta, la Tallullah i la Chanda. 
La vitalitat de les protagonistes impregna tot l'espectacle, mostrant una realitat a voltes 
dura, des d'una mirada poc paternalista i gens tràgica. Una trama plena de reptes, molts 
al voltant de la rudimentària cadira de rodes amb la qual es desplaça la Nasta i que les 
nenes han d'empènyer durant les llargues hores de camí per a arribar a l’escola. 
Una odissea que per a elles és un fet quotidià i no redueix la seva alegria 
per la vida; amb tots els obstacles que enfronten diàriament.  

Inspirada en la història real de nens i nenes 
de tot el món, herois quotidians decidits a 

arribar a l'escola travessant rius i 
muntanyes, enfrontant adversitats i perills 

cada dia.

A la Nasta l'han 
d'empènyer i a vegades 

carregar en braços, 
però ella és el motor 
del grup; ella és qui 

empeny les seves 
germanes a anar a 

l'escola i no abandonar. 
Empènyer i ser empès 

és cosa de les tres.

L'extraordinària història de tres germanes que 
sobrepassen totes les barreres.



PROPOSTA 
PEDAGÒGICA 

Aquesta proposta s’inspira en el documental i tots els episodis de la posterior sèrie. En 
l’espectacla hi ha una mica de cada un dels infants d’aquestes històries reals. I és per 
aquest motiu que un bon exercici és fer el visionat d’un episodi a classe, que es poden 
trobar en català amb el nom “Els camins més perillosos per anar a l’escola”.  

A Youtube se’nt troben alguns, com el cas d’en Youssef, de Palestina: 
https://youtu.be/PCECN1wPNrE 

Si no es vol acompanyar l’espectacle amb el visionat previ del documental o altres 
materials audiovisuals, no és necessari per assistir a l’espectacle. 

El llenguatge teatral i la màgia del directe té una força molt especial i en ocasions és 
una bona idea deixar-se sorprendre. El verdaderament important és saber de què tracta 
el que es anem a veure i reflexionar sobre les preguntes que ens planteja. 

En aquest cas, és important parlar amb els infants que veuran l’espectacle sobre la 
importància de l’educació. De què ens serveix aprendre? Totes les persones, els nens i 
nenes, d’aquest tenen l’oportunitat d’anar-hi? Ens hem plantejat mai que això que fem 
acada dia, anant a l’escola, hi ha persones què no ho poden fer o que viuen grans 
riscos? Ens hem preguntat mai perquè anem a l’escola? Decidiríem fer-ho si ens 
deixessin escollir? 

En aquesta vida podem arribar a fer allò que ens proposem, no importa la nostra edat. 
L’esforç és l’únic important. 

Us proposem fer un treball al voltant dels drets humans universals i els drets dels infants.  
I adjuntem també el material didàctic del documental cedit per la productora amb 
activitats. 



COL·LABORACIÓ  
ASSOCIACIÓ 

Per necessitat emocional, contactem amb l'associació Sur le chemin de l’école, de Winds Films, 
la productora del documental i posterior sèrie, ja que volem formar part dels recursos existents en 
el món per a transmetre la necessitat de lluitar per garantir el dret i accés a l'educació de tots els 
nens i nenes, allí on sigui que visquin.  

Així doncs, s'ha signat un conveni de col·laboració amb l'associació francesa. Col·laborem a dos 
nivells: difondre la importància de l'educació per al desenvolupament general del món i aportant 
recursos econòmics.  

Això es concreta amb el compromís de realitzar un col·loqui post-funció per a explicar al públic 
l'existència de l’associació. I finalment donar una quantitat fixa del caixet de cada contractació de 
l'espectacle. 

Informació de l’associació a: www.surlechemindelecole.org 

Creiem absolutament en el poder del teatre com a element transformador de la societat i 
pot ser una eina molt poderosa.

Contacte: 

Cristina Garcia - 654 515 075 

info@cqpproduccions.com 

www.cqpproduccions.com

CAMPI  
QUI PUGUI


	Dossier pedagogic Cami a l'escola.pdf
	SOBRE LA  COMPANYIA
	INTRODUCCIÓ AL PROJECTE
	CONCEPTE I PROPOSTA
	L’EQUIP  ARTÍSTIC
	EL REPARTIMENT
	HISTORIA REAL I ADAPTACIÓ
	ESTRUCTURA  ESPECTACLE
	POSADA EN  ESCENA
	PROPOSTA PEDAgÒGICA
	COL·LABORACIÓ  ASSOCIACIÓ




