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Dies Espectacle Cicle Gènere Pàg        

OCTUBRE
15, 16, 17 Hansel i Gretel. El musical CI + 3r Primària Teatre musical p. 5
18, 19 Bianco CM + CS Teatre visual p. 6
29, 30 Molsa CM +CS Dansa p. 7

NOVEMBRE
19, 20 Little night P1 i P2 Espectacle instal·lació p. 8
26, 27 Blink Flash Duncan EI Dansa p. 9

DESEMBRE
3, 4, 5 Adéu Peter Pan CI + CM Teatre i titelles p. 10
12, 13 El rostre pàl·lid de Buster Keaton CM + CS Música p. 11

GENER
14, 15, 16, 17 Els cistells de la Caputxeta EI + CI Música p. 12
21, 22 Blowing CI + CM Dansa p. 13

FEBRER
4, 5, 6, 7, 8 Nou espectacle de l’Estaquirot EI Titelles p. 14
11, 12 Mon pare és un ogre CS Teatre p. 15
13, 14 Concerto a tempo d’umore CS Música p. 16
18, 19 El col·leccionista de pors CI + CM Teatre i titelles p. 17
25, 26, 27, 28 Nàufrags. Especial Carnaval! CI+CM+CS Teatre clown p. 18

MARÇ
18, 19 Molly and the music minions CI +CM Anglès p. 19
27, 28 Un llençol d’estels CI +CM Música p. 20

ABRIL
1, 2 Time Travellers CM + CS Anglès p. 21
8, 9, 10 Un conte d’estar per casa P4, P5 i CI Espectacle interactiu p. 22

MAIG
13, 14 Parrot is lost EI Anglès p. 23
15, 16, 17 Mr. Buka presenta...Voilà! CI + CM + CS Màgia p. 24
20, 21, 22, 23 Nora i el jazz P2 + EI+ CI Música p. 25
27, 28 Mans P2 +EI Teatre visual p. 26

Hi ha llavors que dormen sota terra fins que un dia, a una d’elles, se li ocorre la fantasia de despertar.
Són les llavors de la il·lusió, dels somnis. Els somnis de ser, de fer, de viure.
Són aquelles llavors que es reguen amb l’emoció, els aprenentatges, les sensacions, la imaginació, el 
riure, la sorpresa... Són aquelles llavors que creixen quan veuen que no hi ha una única manera de fer les 
coses, sinó moltes; quan veuen que els somnis, es poden fer realitat.
Nosaltres fa 15 anys que reguem aquestes llavors. 15 anys que treballem amb les arts escèniques com 
a eina cultural per ajudar a créixer a les persones petites i grans, i a les seves il·lusions. I per això les 
reguem amb teatre, amb dansa, amb música, amb màgia, amb circ...

I ho seguirem fent uns quants anys més. Ens acompanyeu?
Moltíssimes gràcies.
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Il·lusions per sembrar i regar 15 anys 
fent créixer 
il·lusions 



Dies Espectacle  Cicle Gènere   Pàg        

OCTUBRE 
15, 16, 17  Hansel i Gretel. El musical CI + 3r Primària Teatre musical p. 5 
18, 19  Bianco  CM + CS Teatre visual p. 6
29, 30 Molsa CM +CS Dansa p. 7 

NOVEMBRE 
19, 20 Little night P1 i P2 Espectacle instal·lació p. 8
26, 27  Blink Flash Duncan EI Dansa p. 9

DESEMBRE 
3, 4, 5 Adéu Peter Pan CI + CM Teatre i titelles p. 10
12, 13 El rostre pàl·lid de Buster Keaton CM + CS Música p. 11 

GENER 
14, 15, 16, 17 Els cistells de la Caputxeta EI + CI Música p. 12
21, 22 Blowing CI + CM Dansa p. 13

FEBRER 
4, 5, 6, 7, 8 Nou espectacle de l’Estaquirot EI Titelles p. 14
11, 12 Mon pare és un ogre CS Teatre p. 15
13, 14 Concerto a tempo d’umore CS Música p. 16
18, 19 El col·leccionista de pors CI + CM Teatre i titelles p. 17
25, 26, 27, 28 Nàufrags. Especial Carnaval! CI+CM+CS Teatre clown p. 18

MARÇ 
18, 19 Molly and the music minions CI +CM Anglès p. 19
27, 28 Un llençol d’estels CI +CM Música p. 20

ABRIL 
1, 2 Time Travellers CM + CS Anglès p. 21
8, 9, 10 Un conte d’estar per casa P4, P5 i CI Espectacle interactiu p. 22

MAIG 
13, 14 Parrot is lost EI Anglès p. 23
15, 16, 17 Mr. Buka presenta...Voilà! CI + CM + CS Màgia p. 24
20, 21, 22, 23 Nora i el jazz P2 + EI+ CI Música p. 25
27, 28 Mans P2 +EI Teatre visual p. 26
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Calendari per cicles

EDUCACIÓ INFANTIL (1R CICLE)
Little night novembre p. 8
Nora i el Jazz maig p. 25
Mans maig p. 26

EDUCACIÓ INFANTIL (2N CICLE)
Blink Flash Duncan novembre p. 9
Els cistells de la Caputxeta gener p. 12
Nou espectacle de L’Estaquirot febrer p. 14
Un conte d’estar per casa abril p. 22
Parrot is lost maig p. 23
Nora i el jazz maig p. 25
Mans maig p. 26

CICLE INICIAL 
Hansel i Gretel. El musical octubre p. 5
Adéu Peter Pan desembre p. 10
Els cistells de la Caputxeta gener p. 12
Blowing gener p. 13
El col·leccionista de pors febrer p. 17
Nàufrags. Especial carnaval! febrer p. 18
Molly and the music minions març p. 19
Un llençol d’estels març p. 20
Un conte d’estar per casa abril p. 22
Mr. Buka presenta...Voilà! maig p. 24
Nora i el jazz maig p. 25

CICLE MITJÀ
Hansel i Gretel. El musical octubre p. 5
Bianco octubre p. 6
Molsa octubre  p. 7
Adéu Peter Pan desembre p. 10
El rostre pàl·lid de Buster Keaton desembre p. 11
Blowing gener p. 13
El col·leccionista de pors febrer p. 17
Nàufrags. Especial carnaval! febrer p. 18
Molly and the music minimons març p. 19
Un llençol d’estels març p. 20
Time Travellers abril p. 21
Mr. Buka presenta...Voilà! maig p. 24

CICLE SUPERIOR
Bianco octubre p. 6
Molsa octubre  p. 7
El rostre pàl·lid de Buster Keaton desembre p. 11
Mon pare és un ogre febrer p. 15
Concerto a tempo d’umore febrer p. 16
Nàufrags. Especial carnaval! febrer p. 18
Time Travellers abril p. 21
Mr. Buka presenta...Voilà! maig p. 24

–> És imprescindible arribar amb 10 minuts 
d’antelació per mantenir l’horari fixat.



5

Hansel i Gretel. El musical 
Cia. La Roda Produccions

15, 16, 17 d’octubre; 9.45h i 11.15h
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Direcció i text: Dani Cherta
Lletres: Jordi González
Interpretació: Jan Buxaderas, Anna 
Cartoixà, Ariadna Suñé, Anna 
Ferran i Jordi González 
Música: Ramsès Moraleda
Il·luminació: Fran Agramunt
Durada: 60 minuts
Idioma: Català 
Preu: 6,75 euros

Perduts enmig d’un bosc fosc i tenebrós en Hansel i la Gretel s’en-
dinsaran en un fascinant viatge amb l’únic objectiu de trobar el 
camí que els guiï cap a casa. Immersos en aquesta aventura, una 
llum els conduirà fins a una casa feta de llaminadures i xocolata... 
Compte! Hi viu una bruixa dolenta...

–> La Roda Produccions versiona i adapta de nou un conte clàs-
sic al teatre musical per oferir continguts amb valors socials i 
ètics per a nens i nenes, sense oblidar que el teatre a part d’edu-
car ha de divertir, distreure i entretenir.  

teatre
musical



Bianco és un espectacle visual, bell, poètic i de tècnica exquisi-
da. És la història d’una noia que treballa en un antic hostal i que 
rep la visita inesperada d’un entranyable viatger que la convida a 
obrir les finestres del seu cor. Aquesta divertida i emotiva trobada 
conduirà la protagonista cap a una nova manera de veure la vida. 

–> Un espectacle que combina gest, titelles, dansa i objectes. 
Premi al Millor Espectacle FITC al Festival Internacional de 
Bucarest, Romania. 
 

Autoria i interpretació: Anna Ros 
i Andreu Sans
Música: Marcel Vall i Joel Condal
Titelles i objectes: Martí Doy
Tècnic: Dídac Prat
Durada: 50 minuts
Idioma: Sense text
Preu: 6,75 euros

18 i 19 d’octubre; 9.45h i 11.15h

Bianco
Cia. LaBú Teatre

Cicle M
itjà i Cicle Superior / Teatre visual 
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teatre
visual



Molsa
Cia. Thomas Noone Dance

29 i 30 d’octubre; 9.45h i 11.15h
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Direcció i coreografia: Thomas Noone 
Ajudant de direcció: Núria Martínez
Ballarins: Joel Mesa i Paula Tato / 
Pierfrancesco Porrelli i Eleonora Tirabassi
Interpretació: Blai Rodriguez
Música original: Jim Pinchen
Disseny i construcció de titelles: Martí Doy
Il·luminació: Horne Horneman
Una producció del Teatre Lliure i l'ICUB
Durada: 45 minuts
Idioma: Català
Preu: 6,75 euros

Aquesta és la història de la separació i el rencontre de la Janinka i el 
seu gos, Molsa. La guerra els aparta, però l’amistat i la perseve-
rança superen totes les barreres. Un cant poètic a l'amor, l’amistat, 
la fraternitat i la solidaritat que emociona i fa reflexionar. 

–> Adaptació amb titelles i dansa de la novel·la de David Cirici 
que ha rebut nombrosos premis literaris: Premi Edebé de Lite-
ratura Infantil 2013, Premio Strega, Premi Cento, Premio 
Nazionale Un libro per l’ambiente 2016 i Premi del Públic a la 
Fira del Llibre Infantil i Juvenil de Bolonya 2017. 

7

dansa



19 i 20 de novembre; 9.30h, 10.30h i 11.30h

Little night 
Cia. Imaginart

P1 i P2 / Espectacle instal·lació
8

Direcció: Jordi Colominas i Eulàlia Ribera
Guió, grafisme i animació: Carles Porta
Composició musical: Josep Mª Baldomà
Direcció tècnica i programació: 
Román Torre
Una producció de La Sala Teatre 
(Sabadell), Imaginart i Unicorn Theatre 
(Londres)
Durada total: 40 minuts
Durada projecció: 25 minuts
Idioma: Sense Text
Preu: 6,75 euros 

Little night és una intensa experiència audiovisual interactiva. El 
terra de l’escenari es converteix en una pantalla on es projecten 
imatges suggerents que estimulen els sentits i provoquen el joc 
dels nens. Imatges que canvien de forma i color quan se les toca, 
quan se les persegueix... Little night juga amb la nit, amb perso-
natges fantàstics... i converteix als nens i nenes en els protagonis-
tes de la història. 

–> Per a poder gaudir de l’espectacle és imprescindible que l’in-
fant ja camini. Aforament limitat.

espectacle
instal·lació
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Creació i interpretació: Montse Roig
Coreografia: Marina Cardona i Montse Roig
Dramatúrgia: Joan Casas
Música original: Aida Oset
Il·luminació: Marc Lleixa
Escenografia: Maria Alejandre
Durada: 40 minuts
Idioma: Sense text
Preu: 6,75 euros

26 i 27 de novembre; 9.45h i 11.15h
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Espectacle inspirat en la biografia de la ballarina Isadora Duncan. 
La Isa és una noia valenta i curiosa que descobreix objectes 
amagats a l’espai escènic. Cada objecte guarda una experiència 
vital en sinèrgia amb una emoció, un color i una música. Un espec-
tacle coproduït pel Mercat de Les Flors i estrenat al 2017 en el 
Festival El Més Petit de Tots. Amb la col·laboració del SAT!

–> L’espectacle busca despertar l’imaginari emocional dels 
més petits per donar-li un ventall de formes, ritmes, qualitats i 
dinàmiques. 

 

Blink Flash Duncan 
Cia. Blink Flash

dansa



La Maria és una nena amb molta imaginació, li encanten els 
contes, històries i aventures que li explica el seu avi, amb qui 
passa totes les tardes jugant a Peter Pan. Una nit, els nens 
perduts s’enduran a la Maria cap al país de Ja mai més... Els 
pirates, la campaneta, els indis i tot l’imaginari que va escriure 
James Matthew Barri passaran a formar part de la seva realitat. 

–> Emocionant adaptació del conte clàssic que ens parla del 
vincle entre els infants i els seus avis mitjançant una posada en 
escena brillant. 

Direcció: Pere Pàmpols
Adaptació: Ingrid Teixidó
Interpretació: Ingrid Teixidó i  
Pere Pàmpols
Música: Franki Moreno
Durada: 50 minuts
Idioma: Català
Preu: 6,75 euros

3, 4 i 5 de desembre; 9.45h i 11.15h

Adéu Peter Pan 
Cia. Festuc Teatre

Cicle Inicial i Cicle M
itjà / Teatre i titelles
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titelles
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El rostre pàl·lid de Buster Keaton 
Cia. December Quintet

12 i 13 de desembre; 9.45 i 11.15h
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Autoria: Roc Sala, Gabriel Amargant, 
Joan Vidal i Nil Vilà
Interpretació: G. Amargant (clarinet), 
R. Sala (piano), N. Vilà (saxo alt), J. Vidal 
(bateria), B. Guàrdia (baix elèctric) 
Assessorament musical: Carles Riera
Assessorament didàctic: Toni Cuesta 
Durada: 50 minuts
Idioma: Català
Preu: 6,75 euros

Recuperant l’ofici dels músics de principis de s.XX, December 
Quintet acompanya musicalment la projecció de la pel·lícula muda 
El rostre pàl·lid de Buster Keaton (1922). La música barreja dife-
rents estils de jazz (latin, swing, be bop, ragtime, etc.) millora la 
comprensió del film i augmenta les emocions de l’espectador.  

–> El concert consta d’una primera part on es presenten els 
instruments, la pel·lícula i s’explica la funció de la música al 
cinema mut; i una segona part on es projecta el film i s’intepreta 
la banda sonora en directe. 

música



Fem una passejada pel calendari a través del llibre de poemes de 
Miquel Martí i Pol Per molts anys!, on el poeta dedica una poesia a 
cada mes de l’any. I és que ara es veu que la Caputxeta tenia dotze 
cistells, un per cada mes. I que a banda de melmelada, suc i gale-
tes... hi duia un vers o una tonada.

–> Un espectacle de poemes, cançons, música, estris i joguines 
per acostar la música tradicional als més petits. 

Direcció musical: Xavi Múrcia
Direcció artística: Mirna Vilasís
Veu, acordió diatònic, guitarró, piano 
i percussions: Mirna Vilasís
Veu, guitarra, guitarró, sac de gemecs, 
flabiol i tamborí, tarota i percussions: 
Xavi Múrcia
Il·luminació: Rafel Roca
Durada: 50 minuts
Idioma: Català
Preu: 6,75 euros 

14, 15, 16 i 17 de gener; 9.45h i 11.15h

Els cistells de la Caputxeta
Cia. Samfaina de colors

Educació Infantil i Cicle Inicial / M
úsica
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música



Ara mateix deuen estar volant milions i milions de desitjos que 
volen fer-se realitat. Demanem desitjos de moltes maneres dife-
rents: bufant les espelmes el dia del nostre aniversari, veient 
passar un estel fugaç, bufant una pestanya, una flor de dent de 
lleó... A Blowing, viurem el viatge d’una petita espora que té la 
missió de complir el desig de la Yuri. 

–> Un espectacle de dansa i interacció multimèdia que acompa-
nya als nens i nenes per un viatge visual, poètic i sensorial. 

Direcció: Toni Mira
Interpretació: Irina Martínez i Guille 
Vidal-Ribas
Músic: Joan Laporta
Composició musical: Dani Campos
Il·luminació: Quico Gutiérrez 
Durada: 50 minuts
Idioma: Sense text
Preu: 6,75 euros
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Blowing 
Cia. Múcab Dans

21 i 22 de gener; 9.45h i 11.15h
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El nou espectacle d'aquesta històrica companyia de titelles busca 
reflexionar sobre l’avorriment i el temps de lleure dels nens i nenes. 
“Si incentivem la seva imaginació, creixerà la seva creativitat”. 
Durant els 45 anys de treball ininterromput han estat investigant 
constantment les tècniques de titelles i ha creat més 40 espectacles. 

–> Una oportunitat per veure la nova creació d'una de les millors 
companyies de titelles d’Europa, de gran qualitat artística i 
acurat contingut educatiu.

Autoria: L’Estaquirot Teatre
Direcció: Guillem Albà
Actors i manipuladors: Núria Benedicto, 
Olga Jiménez i Albert Albà
Escenografia i titelles: Alfred Casas
Construcció: Cia L’Estaquirot Teatre, 
Alfred Casas i Pedro Jiménez
Durada: 50 minuts
Idioma: Català
Preu: 6,75 euros

4, 5, 6, 7, 8 de febrer; 9.45h i 11.15h

Nou espectacle 
de l’Estaquirot Teatre 

Educació Infantil / Titelles
14

titelles



Un home adult, en Miquel, ha crescut sense el seu pare, que s’ha 
passat gairebé tota la vida tancat a la presó. Qui és en realitat 
aquest ésser monstruós que tothom anomena “l’ogre”? Ho desco-
brirà el dia que un antic company de cel·la el vingui a visitar amb 
una carta del seu pare. I és que aquest “ogre” terrible té una cara 
tendra i ens la deixarà veure des de la seva cel·la. 

–> El bé i el mal, el càstig, la culpa, la solidaritat i la justícia de les 
presons són els temes d’un muntatge adreçat als infants d’absolu-
ta actualitat que entendreix a través del gest i el clown. 

Autoria: Jokin Oregi i La Baldufa 
Direcció: Jokin Oregi
Interpretació: Enric Blasi, Carles Pijuan
Composició musical: Oscar Roig 
Tècnic a escena: Miki Arbizu
Durada: 55 minuts
Idioma: Català
Preu: 6,75 euros
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Mon pare és un ogre 
Cia. La Baldufa

11 i 12 de febrer; 9.45h i 11.15h 
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Una altra manera de gaudir de la música clàssica. Una orquestra 
de corda de dotze músics interpreta peces clàssiques amb molt 
d’humor i divertits gags. Aquest concert teatralitzat estrenat el 
2014 ja porta més de 200 funcions per Espanya, França, Alema-
nya i Gran Bretanya i ha rebut el Premi FETEN 2018 a la millor 
direcció artística per Jordi Purtí. 

–> Un concert hilarant en el que escoltarem peces de Vivaldi, 
Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin, Strauss, Brahms, 
Holst i Blanch. 

Autoria i direcció artística: Jordi Purtí 
Direcció musical: Carles Coll 
Interpretació: N. Kim, N. Klymyshyn 
(concertinos); N. Lezcano, C. Bruguera, 
T. Caño, S. Ruiz, D. Sanmartí (violins); Q. 
Garcia, C. Coll (violoncels); T. Yeritsyan, M. 
Cruzata (violes); J. Pablo Serna (contrabaix); 
S. Serratosa (percussió corporal)
Il·luminació i tècnic: Jordi Surroca 
Durada: 50 minuts
Idioma: Sense text
Preu: 8 euros

13 i 14 de febrer; 9.45h i 11.15h

Concerto a tempo d’umore
Orquestra de Cambra de l’Empordà

Cicle Superior / M
úsica

16

música
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Idea original: David Laín / Jordi Farrés
Dramatúrgia i direcció: Jordi Farrés
Interpretació: David Laín
Música original: Ignasi Miranda 
Disseny i construcció d’escenografia 
i titelles: David Laín
Disseny de llums: Roc Laín
Tècnic de so i llums: Ignasi Miranda 
Durada: 50 minuts
Idioma: Català
Preu: 6,75 euros

El col·leccionista de pors 
Cia. L’Estenedor Teatre

18 i 19 de febrer; 9.45h i 11.15h
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Hi ha gent que té pors i hi ha gent que, a més a més, les col·lecciona. És 
el que fa el protagonista d’aquest espectacle, en Dani Vidal, un senyor 
que ja de ben petit va començar a guardar les pors en gàbies, pots i 
caixes. En Dani ens farà un recorregut per les seves pors i l’Emili, el 
seu pare, ens explicarà com el va ajudar a superar-les 

–> El llenguatge dels titelles serveix per donar forma a les 
pors més concretes i a les més abstractes en un espectacle 
que parla sobre superar les pors i fer-se gran. 

teatre
titelles
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Veniu a celebrar el Carnaval al SAT! amb un espectacle deliciós, 
divertit i sensible en clau de clown. Els protagonistes de la histò-
ria són dos nàufrags que viuen a la deriva. Dos personatges que es 
deixen portar pel vent, per les ones, pels impulsos; no tenen res a 
perdre i tot a guanyar! Nàufrags no té text: parlen el gest, les mira-
des, el somriure...

–> És un honor tenir Nàufrags al SAT! després de recórrer mitja 
Europa. L’espectacle és Premi de Circ de Catalunya Zirkòlika 2016. 

Direcció: Jordi Purtí i Mamen Olías
Clowns: Jaume Navarro, Mamen Olías 
o Cristina Soler
Vestuari: Rosa Soler
Il·luminació: Aleix Ramisa
Escenografia: Jordà Ferrer (Antigua 
i Barbuda) o Xesca Salvà
Durada: 60 minuts
Idioma: Sense text
Preu: 6,75 euros

25, 26, 27, 28 de febrer; 9.45h i 11.15h

Nàufrags. Especial Carnaval! 
Cia. La Industrial Teatrera

Cicle Inicial, Cicle M
itjà i Cicle Superior / Teatre clow

n 

Especial
Carnaval
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Espectacle en anglès que incorpora cançons tradicionals celtes per 
conèixer la cultura musical de les Illes Britàniques. La protagonista 
de la història és la Molly, una nena que té por a cantar. Amb l'aju-
da d’altres personatges aviat aprendrà la importància de l'esforç 
i l'entrenament, de no sentir-se avergonyida per ser diferent i a 
passar-s'ho bé fent allò que més li agrada, encara que hi hagi qui 
pugui fer-ho millor.

–> Teatre i música en viu per millorar la comprensió oral de l’an-
glès, practicar l’expressió mitjançant la participació i descobrir 
la tradició musical britànica. 

Guió: Lawrence Stanley
Interpretació: Laura Pau, Ireneu Tranis, 
Lawrence Stanley i Núria Cuyàs
Escenografia: Enric Romaní
Vestuari: Maria Albadalejo
Durada: 50 minuts
Idioma: Anglès
Preu: 6,75 euros

Molly and the music minions
Cia. Els Pirates

18 i 19 de març; 9.45h i 11.15h
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Una nit d’estiu, la Berta i el seu pare passegen per la platja amb 
la intenció de veure una pluja d’estels. La passejada esdevindrà 
un moment màgic ple de poesia, un munt d’històries i situacions 
inversemblants com el trasbals de tot un poble amb l’arribada 
d’uns marcians en plena festa major...

–> Un espectacle en format de concert amb dibuixos animats i 
música en directe, on s’uneixen els contes curts, la poesia, els 
jocs de paraules, la música... Premiat per l’Associació de Repre-
sentants Artístics de Catalunya (Premis ARC)

Direcció, música i textos: Pep López
Músics: Núria Planella i Pep Collell
Dibuixos animats: Montse Baqués
Disseny d’il·luminació: Guillem Costa
Disseny informàtic: Estudi Nord
Durada: 50 minuts
Idioma: Català
Preu: 6,75 euros
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Un llençol d’estels 
Cia. Pep López

Cicle Inicial i Cicle M
itjà / M

úsica

27 i 28 de març; 9.45h i 11.15h
música
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Time Travellers
Cia. Blue Mango Theatre

Direcció i creació: Emma Reynolds
Música: Emma Reynolds
Producció i vestuari: Blue Mango Theatre
Durada: 60 minuts
Idioma: Anglès
Preu: 6,75 euros

Els Time Travellers són agents especials que poden viatjar en 
el temps. En una missió secreta per evitar que el malvat Joker 
canviï el curs de la història per sempre, es trobaran personat-
ges tan importants com Picasso o Cristòfol Colom. Però el temps 
s’acaba i només el públic els pot ajudar a atrapar el Joker abans 
que sigui massa tard. 

–> Una obra molt divertida i educativa, amb cançons i interac-
ció amb l’audiència. 

1 i 2 d’abril; 9.45h i 11.15h
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Prepareu-vos per Sant Jordi submergint-vos en un conte! Aquest 
és un espectacle en forma de recorregut en grup de sis, ple de 
sensacions i aventura. Guiats per dos personatges recorrerem 
les diferents estances d’una casa per viure les escenes d’un 
conte. 

–> Un espectacle interactiu que busca fomentar el gust per la 
lectura, on els nens i nenes experimenten de manera vivencial i 
des de tots els sentits una història escrita en un llibre. 

Direcció, creació, adaptació i habitants: 
Pancho García i Marta Juan
Conte original: Yolanda Navarro
Disseny escenogràfic: P. García, M. Juan, 
D. Batignani, G. Pezzullo, L. Marrani, J. 
Luesma i A. Tèrmens.
Disseny minimons: P. Garcia, M. Juan, N. 
Jara i G. Salvaterra. 
Durada recorregut: 45 minuts 
Cada 4 minuts entra un grup de 5 alumnes 
i 1 acompanyant. Les hores d’entrada 
seran entre les 9.30h i les 11.45
Idioma: Català
Preu: 6,75 euros
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espectacle
interactiu

Un conte d’estar per casa
Cia. Minimons

P4, P5 i Cicle Inicial / Espectacle interactiu

8, 9 i 10 d’abril; De 9.30h a 11.45h



23

Parrot is lost 
Cia. Pea Green Boat

Guió i manipulació: 
Emilia Esteban Lagstaff
Escenografia i titelles: Edu Blanch 
i Emilia Esteban
Composició musical: Sue Correa i Julie 
Langstaff
Durada: 45 minuts
Idioma: Anglès
Preu: 6,75 euros

Piro el pirata es desperta un matí i s’adona que la seva lloro, la 
Pretty Polly, ha desaparegut. Després de regirar el vaixell de dalt a 
baix i sense trobar-ne rastre, emprèn una expedició fins a la pròxi-
ma illa per intentar retrobar la seva inseparable lloro. Pea Green 
Boat és una companyia de parla anglesa que produeix espectacles 
de titelles realitzats artesanalment amb materials reciclats.

–> "Parrot is lost" integra cançons originals i és un espectacle 
adient per treballar la comprensió oral en llengua anglesa. 

13 i 14 de maig; 9.45h i 11.15h
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La màgia és un art que s’ha de viure en directe per sentir d’una 
manera privilegiada l’emoció de la sorpresa. A la pista d’un 
petit circ màgic descobrirem com les lleis de la poètica, dels 
somnis i del “res és impossible” desvetllen la sorpresa entre els 
observadors.  

–> L’il·lusionista Sergi Buka recull els seus millors trucs en un 
espectacle de màgia amb vocació d’introduir els alumnes en el 
món de l'il·lusionisme.

Idea i producció: Sergi Buka
Producció tècnica: Joan Segura
Música: Ramon Calduc
Producció: Sergi Buka 
Durada: 50 minuts
Idioma: Català
Preu: 6,75 euros

15, 16 i 17 de maig; 9.45h i 11.15h

Mr. Buka presenta...Voilà!
Cia. Sergi Buka

Cicle Inicial, Cicle M
itjà i Cicle Superior / Circ i m

àgia

màgia
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Nora i el jazz
Big Band de Granollers

Interpretació: M. Sort, J. Mas, C. Miralta, 
J. Badrenas (saxos); A. Cruz, J. Gomariz, 
T. Cuesta (trompetes); D. Parras, P. Enguix 
(trombons); M. Ventura (piano i direcció), 
X. Fort (guitarra), C. Gálvez (contrabaix), 
Ll. Ribalta (bateria) i L. Molins (ball i veu 
solista)
Direcció escènica: Marta Otín
Durada: 45 minuts
Idioma: Català
Preu: 7,50 euros

La Nora ens explicarà històries de Nova Orleans i ens presentarà 
els seus amics i familiars, relacionats cadascú d’ells amb un tipus 
de jazz. Els pares, representen el swing i el claqué; l’avi, la músi-
ca gospel; l’àvia, la música fúnebre i el germà, el jazz modern. 
Sentirem saxos, trompetes, trombons i la Big Band al complet.

–> Una oportunitat única perquè un any més els nens i nenes 
gaudeixin de la Big Band de Granollers en un concert didàctic 
amb 14 músics i una ballarina.

20, 21, 22 i 23 de maig; 9.45h i 11.15h 
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Mans és un espectacle visual ple d’imatges poètiques expres-
sades amb diferents llenguatges. El llenguatge corporal, que 
comença amb les mans i s’escampa a tot el cos; la música, que 
tot ho embolcalla; el llenguatge visual dels colors, la llum i les 
ombres; la transformació de l’espai i també la paraula, justa i 
afinada per a endreçar-ho tot. 

–> Mans és una proposta pels més petits que estimula la sensi-
bilitat i la bellesa. 

Creació: Nona Umbert i Xavier Basté
Interpretació: Xavier Basté i Nona Umbert
Creació i manipulació d’ombres: 
Nona Umbert
Disseny i construcció d’escenografia: 
Nona Umbert
Disseny de llums: Jaume Gómez
Durada: 40 minuts
Idioma: Català
Preu: 6,75 euros

27 i 28 de maig; 9.45h i 11.15h 

Mans 
Cia. Fes-t’ho com vulguis

1r i 2n Cicle d’Educació Infantil / Teatre visual
26

teatre
visual



Segueix els passos detingudament per fer efectiva la contractació.

Fitxes pedagògiques
Descarregueu-vos el material didàctic de cada especta-
cle a www.satescoles.cat/fitxes per fer un treball previ 
i/o posterior a la visita al teatre!

PREU
6,75 €
Excepte: 
La Nora i el jazz: 7,50€
Concerto a tempo 
d’umore: 8€

2n 
CONFIRMACIÓ
Quan el teatre us confirmi la 
data, rebreu una butlleta de 
sol·licitud que caldrà emple-
nar i enviar:
A) Per fax: 93 345 79 29
B) Per correu electrònic:
montse@sat-teatre.cat
C) Per correu postal:
SAT! Sant Andreu Teatre  
Neopàtria 54 
Barcelona 08030

3r 
RESERVA
Per fer efectiva la reserva
ingresseu 2 euros per cada 
alumne a l’IBAN ES91 2100 
3009 2222 0029 8037 (La 
Caixa), fent constar l’escola i 
l’espectacle.

La quantitat restant s’abonarà 
un cop acabada l’activitat:
– Per transferència bancària 
posterior al dia de la funció
– En metàl·lic o en taló al teatre 

1r 
CONTACTE
Per sol·licitar l’espectacle:
A) Truqueu al telèfon 
93 345 79 30 / 93 345 79 29 
B) Envieu un mail a:
montse@sat-teatre.cat

Podeu veure el vídeo 
promocional dels espec-
tacles a la pàgina web: 
www.satescoles.cat

Contractació
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c/ Neopàtria 54, 08030 Barcelona
T. 933 457 930
www.satescoles.cat

Metro
Línia 1 Fabra i Puig, Línia 9 i Línia 10, 
Onze de Setembre.

Autobusos
11, 26, 34, 36, 40, 62, 96, 97, 104, 126, 
H6, H8.

Tren
Sant Andreu Arenal i Sant Andreu Comtal 
(Barcelona).

Informació útil
Àrea de pícnic: Parc de la Pegaso  
(a 5 minuts del teatre). 
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