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Campanya de teatre SAT! 2021-22 
Educació infantil i primària

ACTUEM. GAUDIM. CREIXEM.



    Dies Espectacle  Cicle Gènere       
   
   OCTUBRE 
   13, 14, 15   La Motxilla de l’Ada CM + CS Teatre  
   
   NOVEMBRE 
   2, 3, 4 Klé CI + CM + CS Teatre visual
   15 mOts premiers (primers mOts) P2 +EI El Mes Petit de Tots
   26 ...I les idees volen EI El Mes Petit de Tots

   DESEMBRE 
   9, 10, 13, 14 La llàntia meravellosa EI + CI Teatre i titelles
    
   GENER 
   17,18, 19 En Patufet (i els seus pares) CI + CM  Teatre 
    24, 25 Silver Drops P2 +EI Dansa 

   FEBRER 
   14, 15 Kaixes  P2 +EI + CI Música 
   21, 22, 23 Italino Grand Hotel CI + CM + CS Teatre i clown 
 
   MARÇ 
   7, 8, 9, 10, 11 Els tres óssos P2 + EI Titelles
   21, 22 Marúnica CI + CM + CS Dansa 
   30, 31  Concerto a tempo d’umore CS Música

           ABRIL 
   4, 5, 6, 7 Descontrol escolar CI + CM + CS Música 
   19, 20 Dragonci CI + CM Teatre i titelles 
   25, 26, 27 L’arc de Sant Martí i la Lluna  P2 +EI Teatre i titelles 
   
   MAIG 
   9, 10 Fly Away EI + CI Anglès 
   11, 12 The Plastic Mermaid CM + CS Anglès 
   23, 24, 25, 26 La Festa de la Nora P2 + EI + CI Música 

Calendari cronològic Clica als espectacles per obtenir més info!



Calendari per cicles

EDUCACIÓ INFANTIL (1r Cicle)
mOts premiers (primers mOts)  novembre
Silver Drops gener 
Kaixes febrer 
Els tres óssos març
L’arc de Sant Martí i la Lluna  abril 
La festa de la Nora maig 

EDUCACIÓ INFANTIL (2n Cicle) 
mOts premiers (primers mOts)  novembre
...I les idees volen novembre
La llàntia meravellosa desembre 
Silver Drops gener 
Kaixes febrer 
Els tres óssos març 
L’arc de Sant Martí i la Lluna  abril 
Fly Away maig 
La festa de la Nora maig 

CICLE INICIAL 
Klé  novembre  
La llàntia meravellosa desembre 
En Patufet (i els seus pares) gener 
Kaixes febrer 
Italino Grand Hotel febrer 
Marúnica març
Descontrol escolar abril 
Dragonci abril 
Fly Away maig 
La festa de la Nora maig 

CICLE MITJÀ
La Motxilla de l’Ada octubre 
Klé  novembre 
En Patufet (i els seus pares)    gener 
Italino Grand Hotel                  febrer 
Marúnica                                 març
Descontrol escolar                  abril 
Dragonci abril
The Plastic Mermaid maig 

CICLE SUPERIOR
La Motxilla de l’Ada octubre 
Klé  novembre 
Italino Grand Hotel                  febrer 
Marúnica                                 març
Concerto a tempo d’umore      març
Descontrol escolar                  abril 
The Plastic Mermaid maig 



L’Ada és una nena que quan va néixer es deia Adam. Des de 
ben petit sentia que la motxilla invisible que duia li pesava 
massa. Així que un dia va decidir “perdre la motxilla” i també 
va perdre l’“m” del seu nom i l’“m” de masculí... i es va con-
vertir en l’Ada.

La motxilla de l’Ada tanca una trilogia dedicada a les “nenes 
valentes”. Entre els 2 primers espectacles sumen 2 premis de 
la Crítica, un  Enderrock, un Butaca i un de la Mostra Igualada.

–> Un espectacle que ens convida a reflexionar sobre el gènere, 
el valor de la diferència i la importància de la identitat.

Autoria: Jordi Palet
Direcció i coreografia: Joan M. 
Segura Bernadas
Composició i interpretació musical: 
La Tresca i la Verdesca (Jordi López, 
Toni López i Claudi Llobet)
Intèrprets: Xavi Idàñez i Txell 
Botey
Disseny de la il·luminació: Yuri Plana
Durada: 65 minuts
Idioma: Català
Preu: 6,75 euros

13, 14 i 15  d’octubre; 9.30h i 11.15h 

LA MOTXILLA DE L’ADA
Cia. Teatre al detall

 Cicle M
itjà i Superior / Teatre

teatre

https://www.sat-teatre.cat/escoles/programa/historia-dun-mitjo/
https://www.sat-teatre.cat/escoles/programa/historia-dun-mitjo/


Endinsem-nos en el món de l’artista suís Paul Klee. Segons ell, 
“un dibuix és una línia que surt a passejar”. A partir d’aquesta 
frase la companyia Addaura Teatre Visual explora l’obra i figu-
ra de Klee i ho fa a través de la dansa, la màgia, la manipulació 
d’objectes, els titelles, la tecnologia i el teatre amb llum negre.
Amb l’actuació en directe del violinista Vassil Lambrinov, com-
ponent de Blaumut.

–> Introdueix als infants a l’univers artístic de Paul Klee.

Guió: Teia Moner 
Direcció artística: Teia Moner 
Intèrprets: Cristina Bertran, 
Helena Rodríguez, Gerald 
Sommier i Mireia Plana
Coreografia: Eugenia Morales, 
Olga Lladó, Helena Rodríguez i 
Addaura
Disseny de llums: E. Morales
Música original: Vassil Lambrinov
Durada: 50 minuts
Idioma: Sense text
Preu: 6,75 euros

2, 3 i 4 de novembre; 9.45h i 11.15h 

KLÉ
Cia. Addaura teatre visual

Cicles Inicial, M
itjà i Superior / Teatre visual

teatre 
visual

https://www.sat-teatre.cat/escoles/programa/historia-dun-mitjo/
https://www.sat-teatre.cat/escoles/programa/sopa-de-pedres/


El cos diu, el cos parla, el cos ens narra. La paraula balla, la pa-
raula escolta, la paraula ens toca. Sigui quin sigui el primer llen-
guatge de l’infant, el llenguatge de la paraula o el del gest, el 
més important és la manera de dir-nos, de dir al món JO SÓC.

Un ballarí i un actor s’apropen l’un a l’altre. El llenguatge del 
primer és el moviment: el del hip-hop, el llenguatge del segon 
és la paraula: anglès, lingala, japonès, francès, català, euskera, 
castellà... En escoltar-se, s’inventen un altre llenguatge i s’afir-
men en aquest món.

–> Espectacle inclòs en el Festival elPetit

Idea original i direcció artística: 
Laurance Henry
Intèrprets: Jordan Malfoy i Harri-
son Mpaya
Mirada externa i diàleg filosòfic: 
Dominique Paquet
Composició musical: Sylvain
Robine
Durada: 35 minuts
Idioma: Sense text
Preu: 6,75€

15 de novembre; 9.45h i 11.15h 

MOTS PREMIERS (PRIMERS MOTS)
Cia. AK Entrepôt

P2  i Educació infantil / D
ansa

titelles

https://www.sat-teatre.cat/escoles/programa/historia-dun-mitjo/
https://www.sat-teatre.cat/escoles/programa/kle 


…i les idees volen és un espectacle fresc on pocs objectes 
tenen molt de protagonisme i petites troballes creixen fins a 
esdevenir escenes divertides i plenes de complicitat. Animal 
Religion treballa per innovar el circ i buscar-hi nous mitjans 
d’expressió. Comparteixen un espai on la llum, el cos i el so 
o la música emergeixen simultàniament creant una identitat 
pròpia.

Un espectacle de circ on el joc, la col·laboració amb el públic, 
la llum i la música s’enllacen perquè cada funció esdevingui 
una experiència diferent.

–> Espectacle inclòs en el Festival elPetit

Creació i interpretació: Quim 
Girón, Joana Serra i Joan Cot Ros
Producció administrativa: 
ElClimamola
Coproducció: El més petit i  
Mercat de les Flors
Durada: 30 minuts
Idioma: Sense text
Preu: 6,75€

26 de novembre; 10h 

...I les idees volen
Cia. Animal Religion

Educació infantil / Circ
titelles



Alguna vegada heu somiat en trobar una llàntia meravellosa 
amb un geni a dins capaç de concedir-vos tres desitjos? Heu 
pensat quins desitjos demanaríeu? La nostra història està pro-
tagonitzada per una nena i la voluntat de complir el seu únic 
desig: que la mare es curi de la malaltia que pateix.
 
El geni meravellós és capaç de concedir riquesa, bellesa, po-
der o fama. No obstant, es troba a una nena que no anhela cap 
d’aquestes coses.

–> Un espectacle que ens parla dels desitjos, de l’acceptació i 
de l’amor que és capaç de sobrepassar les dificultats de la vida.

Intèrprets: Ingrid Teixidó i Pere 
Pàmpols 
Llum i So: Jordi Torras
Música: Frank Moreno
Col·laboració musical: Joan 
Dausà
Text: Ingrid Teixidó
Direcció: Pere Pàmpols
Durada: 50 minuts
Idioma: Català
Preu: 6,75 €

9, 10, 13 i 14 de desembre; 9.45h i 11.15h 

LA LLÀNTIA MERAVELLOSA
Cia. Festuc

Educació Infantil i Cicle Inicial / Teatre i titelles
teatre i 
titelles

https://www.sat-teatre.cat/escoles/programa/historia-dun-mitjo/


Un dia una parella molt feliç va decidir entrar en el món de la 
maternitat i la paternitat, i ho va fer amb alegria i il·lusió. De 
seguida, però, un fet inesperat els va omplir de patiment: l’in-
fant naixeria molt i molt petit.

És un text escrit en un vers fàcil i quotidià amb tocs d’humor i 
tendresa. Inspirat en la tradició catalana, però amb una mirada 
actualitzada, moderna i global.

–> Un espectacle que connecta amb humor la història tradicio-
nal amb les obsessions actuals.

Autor i director: Víctor Borràs
Intèrprets: Víctor Borràs, Montse 
Pelfort, Maria Berenguer
Il·luminació: Paula Crespo
Escenografia: Plancton – Joan 
Pena
Música: Pep López
Coreografia: Montse Colomé i 
Jordi Vidal
Durada: 50 minuts
Idioma: Català
Preu: 6,75€

17, 18 i 19  de gener; 9.45h i 11.15h 

EN PATUFET (I ELS SEUS PARES)
Cia. Teatre Nu

Cicle Inicial i Cicle M
itjà / Teatre

teatre 

https://www.sat-teatre.cat/escoles/programa/historia-dun-mitjo/
https://www.sat-teatre.cat/escoles/programa/ex-libris/


Silver Drops és un espectacle visual i de dansa en el qual el 
moviment, la plasticitat estètica i una acurada selecció musical 
es combinen per transportar-nos a un viatge fascinant al món 
de l’aigua. A partir d’aquest element es recreen escenaris, sen-
sacions, fenòmens, atmosferes i situacions que desperten els 
sentits i que ens expliquen històries i vivències més properes 
al món dels somnis que a la realitat.  

–> A través del llenguatge de la dansa, explorem l’aigua com a 
fenomen natural, canviant i transformador

Direcció i idea original: Anna 
Macau i Carles Rigual  
Intèrprets: Anna Macau, Georgina 
Avilés i Andrea Just
Disseny d’il·luminació i so: Carles 
Rigual 
Distribució: Imaginart / Petit 
on tour
Durada: 30 minuts
Idioma: Sense text
Preu: 6,75 €

24, 25 de gener; 9.45h i 11.15h 

SILVER DROPS
Cia. Silver Drops

P2 i Educació Infantil / D
ansa

dansa

https://www.sat-teatre.cat/escoles/programa/historia-dun-mitjo/
https://www.sat-teatre.cat/escoles/programa/en-jan-totlifan/


Capses petites i grans. Capses que es mouen i ballen. Cap-
ses que juguen, que imaginen objectes diversos. Capses que 
amaguen petits tresors… Música! 

Kaixes és una barreja eclèctica entre música popular i cançó 
d’autor amb música original creada especialment per a l’es-
pectacle. A Kaixes hi trobareu l’Oriol i l’Elena que jugant i fent 
música ens descobriran tot un món.

–> Un concert en el que cada cançó esdevé un joc a través del 
teatre d’objectes i el llenguatge de clown, on els instruments hi 
tenen un paper protagonista. 

Direcció musical: Oriol Aguilar
Composició: Oriol Aguilar i 
Sergi Felipe
Músics: Elena Pereta i Oriol 
Aguilar 
Direcció d’escena, vestuari i llums: 
Pablo Paz
Durada: 50 minuts
Idioma: Català
Preu: 6,75€

14 i 15 de febrer; 9.45h i 11.15h 

KAIXES
Cia. Com sona?

P2, Educació Infantil i Cicle Inicial / M
úsica

música

https://www.sat-teatre.cat/escoles/programa/historia-dun-mitjo/
https://www.sat-teatre.cat/escoles/programa/sopa-de-pedres/


A l’últim soterrani de l’Italino Grand Hotel hi ha la bugaderia. 
Allà, un personatge solitari renta, planxa i perfuma els llençols. 
Viu i somia entre ells i amaga la seva solitud conversant amb 
les màquines i jugant amb la seva ombra. La seva connexió 
amb el món és a través dels altaveus de les màquines, per on 
dues veus, d’altres treballadors de l’hotel,  li fan intuir el món i 
la vida… que potser en algun moment podrà veure.

–> La Companyia La Tal ha evolucionat del pallasso clàssic fins 
a un univers propi fruit de una profunda revisió sobre el mon 
del clown.

Autoria: Cia. La Tal
Direcció: Tolo Ferrà I Jordi 
Magdaleno
Creació: Jordi Magdaleno
Intèrprets: Jordi Magdaleno
Disseny i construcció d’esceno-
grafia: Txema Rico
Il·luminació: Aleix Ramisa
Veu: Fiona Rycroft
Durada: 50 minuts
Idioma: Català
Preu: 6,75€

21, 22 i 23 de febrer; 9.45h i 11.15h 

ITALINO GRAND HOTEL 
Cia. La Tal 
Especial carnaval

Cicle Inicial, M
itjà i Superior  / Teatre i clow

n
teatre i 
clown 

https://www.sat-teatre.cat/escoles/programa/historia-dun-mitjo/
https://www.sat-teatre.cat/escoles/programa/dintrissim/


Els tres óssos viuen tranquil·lament al bosc, fent melmelada 
amb les fruites que recullen. Un dia, l’ós petit, emprèn un llarg 
viatge per anar a buscar mel. Amb l’ajuda dels animals que es 
trobarà pel camí, aconseguirà tornar a casa. El que la família 
d’óssos no s’espera és l’arribada d’una nena trapella i tafanera 
que acabarà alterant l’harmonia familiar. 

–> Una reflexió sobre l’amistat i la cooperació basada en el con-
te de La Rínxols d’or. 

Autoria: L’Estaquirot Teatre
Intèrprets: Núria Benedicto,
Olga Jiménez, Albert Albà
Disseny: Alfred Casas
Construcció: Cia. L’Estaquirot, 
Alfred Casas i Pedro Jiménez
Música original: Ferran Martínez
Durada: 50 minuts
Idioma: Català
Preu: 6,75€

7, 8, 9, 10 i 11 de març; 9.45h i 11.15h 

ELS TRES ÓSSOS
Cia. L’Estaquirot Teatre

P2 i Educació Infantil / Titelles
titelles

https://www.sat-teatre.cat/escoles/programa/historia-dun-mitjo/
https://www.sat-teatre.cat/escoles/programa/kle 


Prenent com a punt de partida l’obra i la vida de la pintora 
Maruja Mallo, Marúnica és un viatge iniciàtic, divertit i lúdic per 
endinsar-nos  al fascinant món surrealista d’aquesta creadora 
gallega, coetània dels poetes de la generació del 27, exiliada 
durant més de 20 anys i reconeguda mundialment. 

La Cia. Roberto G. Alonso transforma en moviment la seva va-
riada obra i ho connecta amb l’imaginari dels nens i nenes en 
un espectacle amb un potent element visual, tan característic 
de la companyia.

–> Inspirat en l’obra i la vida de la pintora Maruja Mallo

Direcció: Roberto G. Alonso
Intèrprets: Borja Fernández, Laura 
Marsal, Marta Serret i Laia 
Vancells
Música: Jordi Cornudella
Escenografia: Roberto G. Alonso i 
Tony Murchland
Vestuari: Roberto G. Alonso i 
Víctor Peralta
Durada: 60 minuts
Idioma: Sense text
Preu: 6,75€

21 i 22 de març; 9.45h i 11.15h 

MARÚNICA
Cia. Roberto G. Alonso

Cicle Inicial, M
itjà i Superior / D

ansa
dansa

https://www.sat-teatre.cat/escoles/programa/historia-dun-mitjo/
https://www.sat-teatre.cat/escoles/programa/en-jan-totlifan/


Tempo d’umore és un concert teatral. Un espectacle còmic 
i musical amb una banda sonora formada per les peces més 
conegudes dels autors més reconeguts de la música clàssica. 
És teatre de gest amb molt d’humor, amb dotze músics i un 
director d’orquestra que es  trobaran amb les situacions més 
inesperades i que faran transcórrer la música clàssica per les 
situacions més inversemblants.

–> Premi a la millor direcció al festival Feten-Gijón el 2018

Autor, director artístic i 
musical: Jordi Purtí
Interpretació: Els 12 músics 
de Orthemis NOCE i Jordi 
Purtí 
Arranjaments: Santi Escura 
i Orthemis Orquestra
Disseny d’il·luminació: 
Sergi Torns
Durada: 50 minuts
Idioma: Sense text
Preu: 8€

30 i 31 de març; 9.45h i 11.15h 

CONCERTO A TEMPO D’UMORE
Cia. Orthemis – Nova Orquestra 
de Cambra de l’Empordà

Cicle Superior / M
úsica

música

https://www.sat-teatre.cat/escoles/programa/historia-dun-mitjo/
https://www.sat-teatre.cat/escoles/programa/la-gallina-dels-ous-dor/


L’agència “MP pel Descontrol Escolar” està integrada per un 
grup d’experts en assessorament i acompanyament en els te-
mes que afronten diàriament els alumnes a l’escola.

Els membres de Xiula convertiran de nou, les problemàtiques 
que més ressonen a l’entorn educatiu, en una sèrie de cançons 
transformadores carregades d’humor i esperit crític.

–> Aquest espectacle genera un espai de reflexió sobre valors 
educatius com ara el bullying, la convivència, la diversitat, en-
tre d’altres.

Veu i guitarra: Jan Garrido i 
Rikki Arjuna 
Bateria: Marc Soto 
Baix: Adrià Heredia 
Tècnic de so: Aitor Gonzalez  
Tècnic de llums: Arnau Pardo
Director artístic: Xavi Oribe 
Producció: Paula Granja  
Durada: 60 minuts
Idioma: Català 
Preu: 8€

4, 5, 6 i 7 d’abril; 9.30h i 11.15h 

DESCONTROL ESCOLAR
Cia. La Xiula 

Cicle Inicial, M
itjà i Superior / M

úsica
música

https://www.sat-teatre.cat/escoles/programa/historia-dun-mitjo/
https://www.sat-teatre.cat/escoles/programa/dintrissim/


Celebrem Sant Jordi amb la princesa i el drac!
Dragonci es una versió lúdica, festiva i esbojarrada de la lle-
genda de la princesa i el drac que compta amb un disseny de 
titelles i escenografia inspirats en Gaudí i música tradicional 
interpretada en viu.

Descobrirem que la imaginació i el joc són una eina poderosa 
per transformar allò que no ens agrada.

–> Premi Nacional de Teatre per a la Infància i la Joventut 2009.
Los Titiriteros de Binéfar han actuat des del Guggenheim de 
Nova York fins a les faveles de Sao Paulo.

Guió i direcció: Paco Paricio 
Intèrprets: Paco i Eva Paricio 
Joglar-Músic: Ángel Vergara 
Tècnic: Elena Polo
Durada: 55 minuts
Idioma: Català
Preu: 6,75€

19 i 20 d’abril; 9.45h i 11.15h 

DRAGONCI
Cia. Titiriteros de Binéfar
Especial Sant Jordi

Cicle Inicial i M
itjà / Teatre i titelles

teatre i 
titelles

https://www.sat-teatre.cat/escoles/programa/historia-dun-mitjo/
https://www.sat-teatre.cat/escoles/programa/sopa-de-pedres/


La Cargol, el Gall, la Mosca i el Peix volen canviar, ser dife-
rents, 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 una faula sobre el procés de 
valorar les nostres peculiaritats i descobrir la nostra identitat, 
explicada amb titelles de mitjà format i música en directe.

–> Una reflexió sobre la importància de valorar la pròpia 
identitat 

Autoria: La mà de l’artista
Direcció i dramatúrgia: Raquel 
Loscos 
Intèrprets: Pendent de confirmar 
Disseny escenografia: Martí 
Doy 
Disseny, construcció titelles i 
escenografia: Glòria Arrufat
Música original: Xavi Lozano
Durada: 45 minuts
Idioma: Català
Preu: 6,75€

25, 26 i 27 d’abril; 9.45h i 11.15h 

L’ARC DE SANT MARTÍ I LA LLUNA
Cia. La mà de l’artista

P2 i Educació Infantil / Teatre i titelles
teatre i 
titelles

https://www.sat-teatre.cat/escoles/programa/historia-dun-mitjo/
https://www.sat-teatre.cat/escoles/programa/robin-princess-of-the-hoods/


En una parada de fruita i verdura del mercat, la verdulera pre-
para el gènere. Descobreix un intrús entre les cols: una eruga 
afamada que vol aprendre a volar. Per més que ho intenti no 
ho aconseguirà… o potser sí?

Un espectacle de titelles de taula que tracta sobre el cicle vital 
d’una eruga, sobre les capacitats, limitacions físiques i les frus-
tracions que ens apareixen quan no aconseguim el que volem.

–> Aquesta funció  és ideal per estimular la imaginació i la creati-
vitat dels més petits a partir de la comprensió en llengua anglesa.

Guió, titelles, ganxet i 
manipulació: Emilia Esteban 
Langstaff 
Direcció: Edu Blanch 
Música:  Sue Correa i Julie Langstaff 
Ganxet: Begoña Rodriguez i Emilia 
Esteban Langstaff
Durada: 45 min.
Idioma: Anglès
Preu: 6,75€

9 i 10 de maig; 9.45h i 11.15h 

FLY AWAY
Cia. Pea Green Boat

Educació Infantil i Cicle Inicial / Teatre en anglès
anglès

https://www.sat-teatre.cat/escoles/programa/historia-dun-mitjo/
https://www.sat-teatre.cat/escoles/programa/amelia-and-the-moon-shadows/


L’Ariel és una sirena que des de fa anys col·lecciona objectes 
‘preciosos’ de fora del mar. Cada cop n’hi ha més... i tot són 
plàstics! L’Eric, un jove pescador, està molt amoïnat perquè 
fa mesos que torna amb les xarxes plenes de plàstic enlloc 
de peixos. Potser la nova empresa de reciclatge dels germans 
més rics del poble hi té alguna cosa a veure? Aconseguirà l’Ari-
el explicar als humans què està passant?

–> En aquests espectacle reflexionarem sobre la utilització del 
plàstic en la nostra vida quotidiana i de les accions que podem 
fer per salvar el nostre planeta.

Idea Original: Núria Sambola 
Guió: Marc Sambola
Intèrprets: Mirko Costa, Edna 
Patxot i Maria Codony
So i llums: Carles Roca - Stage 
Llum i So S.L.
Durada: 60 minuts
Idioma: Anglès
Preu: 6,75€

11 i 12 de maig; 9.45h i 11.15h 

THE PLASTIC MERMAID
Cia. Jumping Ducks

Cicle M
itjà i Superior / Teatre m

usical en anglès
anglès

https://www.sat-teatre.cat/escoles/programa/historia-dun-mitjo/
https://www.sat-teatre.cat/escoles/programa/en-jan-totlifan/


La Festa de la Nora és un concert didàctic que presenta la 
música de la Big Band de Granollers als més menuts. Un con-
cert en directe amb 14 intèrprets que ens oferiran jazz barrejat 
amb altres influències com la música llatina, àrab, la klezmer o 
el hip-hop.

–> Descobrirem les músiques del món amb la Nora i aprendrem 
els valors que potencien la multiculturalitat i la diversitat.

Direcció i música original: 
M. Ventura
Direcció escènica: M. Otín
Intèrprets: M. Sort (saxo), J. Mas 
(saxo), C. Miralta (saxo), J. Badre-
nas (saxo), A. Cruz (trompeta), 
T. Cuesta (trompeta), D. Parras 
(trombó), D. Garcia (trombó),  
M. Ventura (piano), X. Fort 
(guitarra), Ll. Ribalta (bateria) i 
L. Molins (ball i veu solista) 
Durada: 45 minuts
Idioma: Català
Preu: 8€

23, 24, 25 i 26 de maig; 9.45h i 11.15h 

LA FESTA DE LA NORA
Big Bang de Granollers

P2, Educació Infantil i Cicle Inicial / M
úsica

música

https://www.sat-teatre.cat/escoles/programa/historia-dun-mitjo/
https://www.sat-teatre.cat/escoles/programa/sopa-de-pedres/


Segueix els passos detingudament per fer efectiva la contractació.

Fitxes pedagògiques
Descarregueu-vos el material didàctic de cada espectacle 
a https://www.sat-teatre.cat/escoles/fitxes-pedagogiques/ 
per fer un treball previ i /o posterior a la visita al teatre!

Més informació a la nostra pàgina web: 
www.sat-teatre.cat/escoles

Podeu veure el vídeo pro-
mocional dels espectacles 
a la pàgina web: 
www.sat-teatre.cat/escoles

2n 
CONFIRMACIÓ
Quan el teatre us confirmi 
la data, caldrà emplenar 
i enviar la butlleta de 
sol·licitud:
A) Per correu electrònic: 
montse@sat-teatre.cat
B) Per correu postal:
SAT! Sant Andreu Teatre 
Neopàtria 54 
Barcelona 08030

1r 
CONTACTE
Per sol·licitar l’espectacle:
A) Envieu un mail a:
montse@sat-teatre.cat 
B) Truqueu al telèfon 
650 259 082 / 93 345 79 30

3r 
RESERVA
Per fer efectiva la reserva
ingresseu 2 euros per cada 
alumne a l’IBAN:
ES06 0081 1972 1600 0113 
6816 (Banc Sabadell), fent 
constar l’escola i l’espectacle.

La quantitat restant 
s’abonarà:
A) Per transferència bancària
posterior al dia de la funció
B) En metàl·lic o en taló al 
teatre 

CONTRACTACIÓ



AUTOCARS CONTRACTATS PELS CENTRES
Recomanem que pugin per la Rambla de l’Onze de 
Setembre i parin a la cantonada amb c/Gran de Sant 
Andreu o bé Rambla de Fabra i Puig amb c/Neopàtria.

COM ARRIBAR

c/ Neopàtria 54, 08030 Barcelona
T. 933 457 930
www.sat-teatre.cat/escoles
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, V31

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

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

Neo
pà

tri
a

Sant Andreu Arenal

Fabra i Puig Sant Andreu

Sant Andreu
Comtal

M
er

id
ia

na

Gran
 de S

an
t A

nd
reu

Sant Adrià

Rambla Fabra i Puig

Rbla Onze de 

Setembre

Onze de Setembre

 

Parc de 

la Pegaso




