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PROGRAMACIÓ
D’ESPECTACLES
PER ALS ALUMNES
DELS CENTRES
EDUCATIUS
CURS 2022-23
SANT CUGAT

PRESENTACIÓ
Us presentem, un any més, la programació de propostes escèniques i musicals per al curs 2022-2023. Tenim
moltes ganes de poder oferir a tot el nostre alumnat la possibilitat de tornar a gaudir de l’experiència de veure
un espectacle en rigorós directe i en la més estricta normalitat! La programació que us oferim garanteix la
qualitat artística i un valor pedagògic en cada proposta que ha estat valorada des de l’equip especialitzat en
programació infantil i juvenil del Teatre-Auditori Sant Cugat i escollida amb molta cura perquè sigui gaudida pel
públic destinatari.
Cada proposta va acompanyada d’un dossier didàctic que facilitarà que l’experiència esdevingui encara més
enriquidora per als nostres futurs i exigents espectadors.

Transport
inclòs

Material
pedagògic

Som
protagonistes

El transport està subvencionat
per als centres públics del
municipi, cal consultar les
condicions de transport del
Pla de Dinamització a: www.
santcugat.cat/web/pla-dedinamitzacio-educativa

Tots els espectacles tenen un
dossier pedagògic específic
amb propostes didàctiques.
També podeu veure un petit
vídeo de l’espectacle que us
ajudarà a fer-vos una millor
idea de la proposta escènica.
Trobareu tota aquesta informació al web del Teatre-Auditori
www.tasantcugat.cat

A cada cicle, a partir d’inicial,
s’ofereix la participació en
un espectacle de la tipologia
SOM PROTAGONISTES, on els
principals actors i actrius són
els nens i les nenes. Es tracta
d’una proposta interescolar, es
treballa al llarg de tot el curs i
culmina amb una representació
col·lectiva al Teatre-Auditori.
S’hi pot inscriure un sol curs
per centre educatiu. Els
espectacles anomenats SOM
PROTAGONISTES, per la seva
naturalesa, inclouen diverses
sessions de formació per al
professorat.

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, així com per altres forces majors, fet que ens compromet a
retornar els diners dels pagaments efectuats amb anterioritat.

PROGRAMACIÓ
CICLE

GÈNERE

ESPECTACLE

DATA

PÀG.

Bressol

Teatre

Univers

14 NOV. 2022

4

Infantil

Titelles

Núvol Núvol

7 NOV. 2022

4

Infantil

Titelles/Música

L’arc de Sant Martí i la lluna

8 NOV. 2022

5

Inicial

Titelles

Galetes de formatge

15 NOV. 2022

5

Inicial

Titelles/Teatre

La llàntia meravellosa

16 NOV. 2022

6

Inicial

Música

XVIII Cantata infantil

26 ABRIL 2023

6

Mitjà

Teatre

Soc una nou

9 NOV. 2022

7

Mitjà

Teatre

Laika

20 FEBR. 2023

7

Mitjà i Superior

Música

Cantània

16-18 MAIG 2023

8

Superior

Clown

Arrivederci, Confetti

15 FEBR. 2023

8

Superior

Dansa

La gata que volia canviar la història

14 FEBR. 2023

9

Superior i 1r cicle ESO

Música

Scrooge, fem un musical per Nadal

14 DES. 2022

9

ESO

CIRC

Potser no hi ha final

22 FEBR. 2023

10

Batx. i Cicles Formatius

Teatre

Quanta, quanta guerra...

21 FEBR. 2023

10

Espectacles

Teatre

Titelles

Clown

Dansa

Música

Circ

Contacontes

Cicles

Bressol

Infantil

Inicial

Mitjà

Superior

ESO 1r

ESO 2n

Batxillerat

Cicles Formatius

Univers

Núvol Núvol

Dia: 14 de novembre de 2022
Preu: 5,50€
Lloc: Teatre-Auditori
Durada: 40 minuts
Horari: 9.30 h /11 h
Edat recomanada: de 6 mesos a 2 anys
(Màxim 25 escolars per sessió)

Dia: 7 de novembre de 2022
Preu: 5,50€
Lloc: Teatre-Auditori
Durada: 50 minuts
Horari: 11 h

Dins el Festival El petit

UNIVERS és una proposta sensorial basada en la
poesia visual i la música en directe. Individus, cossos,
objectes que es desordenen, es mouen, es troben, es
tornen a ordenar. Que troben l’equilibri i l’harmonia
dins de la immensitat. Que busquen com existir enmig
del caos, en un lloc concret i un instant precís. Cada
habitant d’aquest cosmos, cada so i cada moviment
estan subjectes a una fràgil relació amb tota la resta.

NÚVOL NÚVOL és un joc poètic sobre la idea de
l’amor romàntic que se’ns transmet des de la més
tendra infància. Inspirat en el conte de “La Sireneta”,
en NÚVOL NÚVOL fem una revisió, des de l’humor i
l’amor, del que som capaços de fer per estimar i que
ens estimin.
• “Premi Azahar millor espectacle per a la infància, Murcia
2021”
• “Premi jurat Infantil millor espectacle, 33º Festitíteres
Alacant 2020”
• “Premi Drac D’Or millor espectacle, Fira titelles de Lleida
2021”
• “Premi millor espectacle de titelles i objectes, Fetén 2020”

Periferia Teatro
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L’arc de Sant Martí
i la lluna

Galetes de formatge

Dia: 8 de novembre de 2022
Preu: 5,50€
Lloc: Teatre-Auditori
Durada: 55 minuts
Horari: 11 h

Dia: 15 de novembre de 2022
Preu: 5,50€
Lloc: Teatre-Auditori
Durada: 45-50 minuts
Horari: 11 h

La Cargol, el Gall, la Mosca i el Peix volen canviar, ser
diferents, deixar de ser com són i qui són.
Una nit, la Lluna els explica que si volen acomplir un
desig, només cal que passin per sota l’Arc de Sant
Martí i el diguin en veu alta. Però també els demana
que s’ho pensin molt i molt bé...
L’ARC DE SANT MARTÍ I LA LLUNA és un espectacle
de titelles amb música en directe creat per Glòria
Arrufat, Xavi Lozano i Raquel Loscos.

El vell Ignasi viu sol. El seu dia a dia està farcit de
petits rituals que el mantenen actiu i ben eixerit.
El preferit de l’Ignasi és el berenar: assaborir
delicioses galetes de formatge amb una tassa
de te és el plaer diari que més anhela quan es lleva.

La mà de l’artista

Txo Titelles

Avui, però, tot es capgira: la capsa de galetes està
buida i foradada…
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La llàntia meravellosa

XVIII Cantata infantil

Dia: 16 de novembre de 2022
Preu: 5,50€
Lloc: Teatre-Auditori
Durada: 50 minuts
Horari: 11 h

Dia: 26 d’abril de 2023
Preu: 3 € (entrada de pagament per el públic)
Lloc: Teatre-Auditori
Durada: 1 hora
Horari: 10 h/11.30 h/15 h

Alguna vegada heu somiat en trobar una llàntia
meravellosa amb un geni a dins capaç de concedir-te tres desitjos? Heu pensat quins desitjos
demanaríeu? La següent història tracta d’una nena
i la voluntat de complir el seu únic desig: que la
mare es curi de la malaltia que sofreix. Un desig
que no es pot complir perquè el geni només pot
concedir desitjos a la persona que ha trobat la llàntia. Un espectacle de teatre, titelles i actors que
ens parla dels desitjos, de l’acceptació i de l’amor
que és capaç de sobrepassar les dificultats que ens
presenta la vida.

La XVIII CANTATA INFANTIL de Sant Cugat és un
concert en què participa l’alumnat de 2n d’educació
primària de les escoles de Sant Cugat, acompanyats
de música en directe. Els professors de música,
constituïts en grups de treball, són els responsables
de l’organització del concert. És imprescindible
assistir a les reunions de preparació on es
coordinen tots els detalls i se n’acorda el repertori. I
els pares, mares i familiars poden anar-hi com
a espectadors.

Festuc Teatre
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Grup de Treball d’especialistes de Música
Centre de Recursos Pedagògics (CRP)
Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels
i Conservatori de Sant Cugat

Soc una nou

Laika

Dia: 9 de novembre 2022
Preu: 5,50 €
Lloc: Teatre-Auditori
Durada: 60 minus
Horari: 11 h

Dia: 20 de febrer 2023
Preu: 5,50 €
Lloc: Teatre-Auditori
Durada: 50 minuts
Horari: 11 h

L’advocada Marinetti és una dona implacable i amargada que ha denunciat a gairebé tot el veïnat. La seva
vida canvia el dia en què l’Omar, un nen refugiat, cau
de la branca de la seva noguera. El nen transforma la
seva vida per complet i, per poder quedar-se amb ell,
diu que és una nou i que, segons una antiga llei, tots
els fruits que cauen al seu jardí li pertanyen. El jutge i
el fiscal, incrèduls, escolten els testimonis. Mentrestant, l’Omar recorda com va haver de fugir d’un
país en guerra i com va perdre els seus pares al mar,
esperant tenir una oportunitat a la vida.

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 la Terra. En aquest espectacle, Xirriquiteula
Teatre utilitza tècniques tan diverses com les retroprojeccions, collage, titelles, autòmats i el gest.

• Premi FETEN 2021 a la millor direcció

• Premi al millor espectacle per el jurat infantil_ Fira de
Teatre de Titelles de Lleida, 2018.
• Premi a la millor escenografía _ Fira de Teatre de Titelles
de Lleida, 2018

• Premi FETEN 2021 a la millor interpretació coral

Zum Zum Teatre

Txirriquiteula Teatre
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Cantània: Les portes de món Arrivederci, Confetti
Dies: 16-17-18 de maig de 2023
Preu: 8,50 € (entrada de pagament per al públic)
Lloc: Teatre-Auditori
Durada: 1 hora
Horari: 11.30 h / 16.30 h / 20 h

Dia: 15 de febrer de 2023
Preu: 5,50 €
Lloc: Teatre-Auditori Sant Cugat
Durada: 50 minuts
Horari: 11 h

CANTÀNIA és un concert participatiu amb diferents
fases de preparació: sessions de formació amb el
professorat, treball a l’aula i concert final interpretat per l’alumnat inscrit. Durant tot el curs escolar
es treballa conjuntament des de l’escola i des de
l’organització. L’objectiu és organitzar un acte per
als alumnes que, per les característiques globals
pensades exclusivament per a ells/es, per la qualitat
artística i la implicació personal i col·lectiva de tots
els participants, es converteix en una vivència musical
important i inoblidable per a tothom.

Tres pallassos ploren la mort del seu líder, Confetti:
l’absència del pare espiritual que els guiava és notòria; el buit que ha deixat sembla absolut; la manca de
lideratge els desconforta, els aclapara, els mortifica:
la desolació!

Cal inscripció específica.
Només podeu inscriure un sol curs per escola.
Inscripcions a: teatre-auditori@santcugat.cat

Algú haurà de substituir-lo! Un cop superat el dol,
arrenquen els tràfecs per cercar un nou guia. Tres pallassos extravagants i autèntics. Humor i amor a parts
iguals. Però, sobretot, sorpresa i estupefacció en un
espectacle en què les mitges tintes no tenen cabuda.
• Premio Nacional de artes escénicas para la infancia y la
juventud 2020

La Baldufa Teatre
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La gata que volia
canviar la història

Scrooge, fem un musical
per Nadal

Dia: 14 de febrer de 2023
Preu: 5,50 €
Lloc: Teatre-Auditori
Durada: 50 minuts
Horari: 11 h

Dia: 14 de desembre de 2022
Preu: 8 € (entrada de pagament per al públic)
Lloc: Teatre-Auditori Sant Cugat
Durada: 1 hora
Horari: 16 h i 19.30 h
Inscripcions a l’activitat: del 22 de juny al
4 d’octubre de 2022

La gata, el mussol, el llangardaix i el ratolí és una
història de quatre animals que viuen en un arbre
banyan. No són amics, sinó més aviat enemics, preses i depredadors. Tots viuen amb una mica de por
a l’animal que està per sobre d’ells a l’arbre, però
aconsegueixen conviure. Tot canvia quan la gata cau
al parany d’un caçador i el ratolí la salva amb la promesa que mai no el matarà. Després de l’incident, la
gata intenta fer-se amiga del ratolí, però aquest mai
no hi acabarà de confiar. La història pretén parlar
sobre la confiança i la lleialtat en contrast amb les
lleis de la naturalesa.

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.

Thomas Noone Dance
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Potser no hi ha final

Quanta, quanta guerra...

Dia: 22 de febrer de 2023
Preu: 5.50 €
Lloc: Teatre-Auditori
Durada: 50 minuts
Horari: 11 h

Dia: 21 de febrer de 2023
Preu: 5,50 €
Lloc: Teatre-Auditori
Durada: 1 h 5’
Horari: 20 h

“Les prades són verdes el “cielu” és “asul”
Un escenari desordenat...els acròbates arriben tard...
i el músic, on és?
Aquest és el tret de sortida d’aquest nou espectacle.
Un gran viatge delirant que ens fa viatjar des de
Kentucky a Montserrat i cap a Missouri, de l’oest
americà fins a Andalusia i de Terrassa a Rubí via
Londres!
Un espectacle a ritme de rock, amb acrobàcies
sobre taula, verticals, minibàscula i equilibris
de mans a mans en duo i trio!

Quan ets jove, allà fora hi ha la guerra. I a casa tot
és feixuc i fa pudor de resclosit. Allà fora hi ha la
llibertat i tot és aire fresc. Adrià Guinart decideix
fugir de casa seva per anar a la guerra. La guerra és
atracció per allò desconegut, és conèixer món, és
descobrir l’amor i el sexe, però també la responsabilitat, l’ambició o la maldat, parcel·les d’un món adult
que li provoquen rebuig.
QUANTA, QUANTA GUERRA... parla de la necessitat
universal de volar del niu i conèixer món. Meravelloses paraules escrites fa quaranta anys per Mercè
Rodoreda, dites per un jove d’avui.

Circ Pistolet

Farrés Brothers i Cia

de Mercè Rodoreda

INFORMACIÓ
INSCRIPCIONS

FORMA DE PAGAMENT

Tots els centres educatius de Sant Cugat podeu fer les El preu de l’entrada de cada espectacle és el que
s’indica en aquest catàleg. El professorat acompanyant
vostres inscripcions a través del Pla de Dinamització
no paga.
Educativa (PDE) de l’Ajuntament de Sant Cugat
www.santcugat.cat/PlaDinamitzacio.
El pagament dins el període establert (del 3 al
14 d’octubre de 2022), cal fer-lo mitjançant ingrés
Aquells centres que no sigueu de Sant Cugat podeu
bancari tot indicant el nom del centre i l’espectacle
fer la inscripció als espectacles a través de l’adreça
teatre-auditori@santcugat.cat indicant: Nom especta- seleccionat a:
cle/Nom del Centre educatiu/Ciutat/Curs inscrit/núm
Teatre-Auditori Sant Cugat
alumnes/persona i dades de contacte.
CaixaBank ES68-2100-2896-1502-0002-4570
(Les activitats com Cantània o Scrooge tenen el seu
Un cop fet l’ingrés, les escoles hauran d’omplir el full
sistema d’inscripció específica tal com es concreta
de dades d’EEaE i junt amb el comprovant de pagament
al catàleg)
el faran arribar a: teatre-auditori@santcugat.cat
indicant a l’assumpte: espectacle/escola/nombre
Les places són limitades i les inscripcions s’atendran
d’entrades/núm mestres acompanyants.
segons l’ordre d’arribada. Tindrà prioritat l’alumnat
dels centres educatius de Sant Cugat.
No es retornaran els diners en cas de cancel·lació
per part de l’escola de totes o alguna de les
Cal fer la reserva de places al més aviat possible per
entrades pagades.
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. En el cas que
s’omplin les primeres funcions en l’horari de les 11h,
es podrà crear una segona funció en un altre horari a
determinar, el mateix dia.
Per a altres propostes dirigides a l’alumnat de
Un cop realitzada la reserva, ens posarem en
secundària, consulteu el web www.tasantcugat.cat
contacte amb vosaltres per tal de confirmar
l’assistència a l’espectacle.

Període d’inscripcions:
(per part de les escoles)
De l’1 de juny al 16 de setembre de 2022
Període de confirmació:
(per part del Teatre-Auditori a les escoles)
Del 19 al 30 de setembre de 2022
Període de PAGAMENT:
(dels espectacles als quals us heu inscrit
i que us hem confirmat)
Del 3 al 14 d’octubre de 2022

MÉS INFORMACIÓ
Teatre-Auditori Sant Cugat
www.tasantcugat.cat/educació
teatre-auditori@santcugat.cat
Tel: 935 907 690
Servei d’Educació - Ajuntament de Sant Cugat
www.santcugat.cat
pladinamitzacio@santcugat.cat
Tel. 935 657 000
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www.tasantcugat.cat/educacio

Amb la col·laboració de:

