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La Mostra de Teatre Escolar és una activitat
fruit de la col·laboració entre les escoles,
els instituts i l’ajuntament de Palma. És
possible gràcies a la clara convicció que el
teatre a les aules permet un procés en què
alumnat i professorat s’enriqueix, enforteix
els vincles de relació i treballa de forma
significativa la col·laboració, la disciplina,
el respecte a un mateix i als altres, la
comunicació gestual i verbal, la creativitat...
per això deim que el teatre i la Mostra són

RIUS D’ENERGIA.

pre se n t ació

p

Qui t’obre

s
u
i
t
o
m
0
1

el teatre E
er creure en

Ducatiu

1 El Teatre uneix persones

amb necessitat d’expressar.

2 El Teatre desperta

la pròpia consciència,
per arribar a la del grup.

3 El Teatre afavoreix el

procés de creixement.

4 El Teatre centra l’individu
en el seu cos i la seva
veu per tal de fer-lo
ser i sentir.

5 El Teatre proporciona el

mínim necessari per al
respecte entre les persones.

6 El Teatre mostra que

l’entreteniment forma
part de l’essència
de l’ésser humà.

7 El Teatre canalitza
la creativitat que
tothom té a dins.

8 El Teatre ens fa sensibles

als sentiments universals.

9 El Teatre supera totes

les diferències, pròpies i
alienes, individuals i socials.

10 El Teatre fa sentir vital i

tot es transforma: l’espai,
el mestre, l’alumne...
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Col·legi Santa Mònica
Sinopsi: Qui no té una cançó que recordarà sempre? Allò que segur que no oblidarem són algunes de les nostres experiències a l’escola. I si unim música, escola
i una mica de la “bogeria” d’aquests nins i nines, el resultat és “CRAZY SCHOOL
MUSICAL”

Responsables: Ana Mª Gago i Pere J. Mascaró

Intèrprets: Natalia Fajardo, Andreu Canyelles, Alma Micaela Germain, Marina
Sastre, Lydia Rosado, Joan Ferrer, Noelia Domínguez, Caterina Campins, Lola
García, Inés Ferrer, Maria Rosa Frau, Margalida Frau, Inés María Sánchez, Adriana
Tudurí, Laura Ruíz.

Targeta de presentació: L’escola de teatre de Santa Mònica és
una extraescolar que pretén continuar amb la tasca pedagògica
del centre i darrera del que es veu a l’escenari hi ha el respecte, la
creativitat, el compromís, el divertiment i l’estimació pel teatre.

Llengua: català
Recomanada per a: 2n i 3r cicle primària

Crazy

School

Musical
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Teatre Catalina Valls: passeig Mallorca, 9

Dimecres 18 d’abril a les 11 h

Col·legi Santa Mònica

Tercet
Sinopsi: Aquest és un homenatge a la trajectòria d’una companyia de
tres actors (Tricicle) que han creat les seves històries emprant primer
el teatre gestual i després el textual. Els nou integrants del grup han
aconseguit aprendre dels mestres fent-se seves les escenes que ara us
oferiran. Gaudiu-ne.
Intèrprets: Xavier Ruiz, Antonio Rubio, Joan Obrador, Andrea Martínez,
Amalia Amengual, Ruth Moreno, Paula Tur, Ítria Mascaró, José Miguel
Capote.
Responsables: Pere J. Mascaró i Ana Mª Gago

Divendres 20 d’abril a les 11 h

Llengua: català
Recomanada per a: educació secundària
Targeta de presentació: A Santa Mònica es viu el teatre des d’infantil fins
a batxiller, i aquest grup de 2n d’ESO presenta la seva obra essent plenament conscients del bot que han fet; ara s’encaminen cap als grans, i juguen d’una altra manera. Tots ells però saben que la vivència teatral els
acompanya: teixint els records que formen el lligam amb els companys,
l’emoció de l’escenari i allò que saben que mai no s’esborra. Per tot això,
visca el teatre!

Teatre Catalina Valls: passeig Mallorca, 9

9

Ies Juníper Serra

Un

mal trago
Sinopsi: Joves i alcohol són els ingredients d’aquesta història còmica-tràgica que vos volem contar. Un cap de setmana per passar-ho bé, amics, cotxe,
festa, alcohol i les possibles conseqüències d’aquesta combinació. Joan el
nostre protagonista, té 18 anys i moltes ganes d’anar de festa, tot i que la
seva al·lota Rocío vol quedar per fer una volta, ell pren la decisió d’anar amb
els amics de marxa.
Intèrprets: Carlota Valle, David Cuevas, Tania Alcaide, Andrea Sastre, Toni
Jaume, Rebeca Hernández, Lucía Luna, Sara Martín, Manuel Valle, Miguel
Valle, Fabián Mas i Lorena Alorda.
Responsables: Oliver Romero i Alex Besalduch
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Teatre Catalina Valls: passeig Mallorca, 9

Llengua: castellà
Recomanada per a: 2n cicle d’ESO
Targeta de presentació: El taller de teatre de l’institut Juníper Serra es
reuneix dues hores un pic per setmana, per fer feina amb les diferents
tècniques teatrals, i preparar un muntatge de final de curs. Els recursos
econòmics del grup i el poc temps que tenim per fer feina ens limita
a l’hora de fer una escenografia, per això prescindim d’ella. El grup
canvia cada any, enguany està format per un equip de 12 persones
que fan possible aquesta posta en escena que es fa amb pocs recursos,
però molta il·lusió.

Dimecres 25 d’abril a les 20 h i divendres 27 d’abril a les 11 h

IES Madina Mayurqa
Sinopsi: Si aneu al bosc duis els vostres capells ben fermats i lligats!!!
Perquè un capell deixat a la branca d’un arbre serà rossegat per un cavall i el seu pobre propietari, ( a punt de casar-se), les passarà ben magres per poder-lo retornar intacte a la seva propietària....però què diantres fa que aquesta dona deixi penjat el seu capell a un arbre i per què?
Intèrprets: Joan Dot, Clara Bergas, David Lopez, Aitor Rama, Ivana
Palacios, Gabriel Gayà, Francesca Vicenç, M.Àngel García, Paula Rubi,
Caterina Mallol, Josep Frontera,Angels Lujan, Marta Provençal, Sara
Dominguez.

Responsable: Carles Pujols
Llengua: català
Recomanada per a: espectacle obert
Targeta de presentació: Per tercer any consecutiu el grup d’activitat teatral extraescolar dels més joves presenta espectacle a la Mostra. Els seus integrants són alumnes i professors i també, (aquesta temporada), un familiar.
No vol ser un grup tancat, vol ser un grup obert a tota la comunitat educativa del centre. El seu repertori, el formen obres de teatre clàssic universal.

Un capell
de palla
d’Itàlia
Divendres 4 de maig a les 20 h i dilluns 7 de maig a les 11 h

Teatre Catalina Valls: passeig Mallorca, 9
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IES Madina Mayurqa

Crispetes

Sinopsi: La creació col·lectiva d’enguany gira al voltant del món del cinema,
vist des de la perspectiva d’un grup d’estudiants, que hi descobreix tot un
món ple d’aventures i d’il·lusions. No heu tingut mai ganes de reviure aquell
moment tan especial d’aquella pel·lícula que tant us va agradar? Nosaltres
sí, i ho hem fet.
Intèrprets: Andreu Artigues, Antoni X Pérez, Beatriz Fernández, Agustín
Rizzo, Irene Rodríguez, Maria Cañellas, Aina Gallostra, Núria García-Delgado,
Sergio Aguiló, Maria Antònia Font, Eva Jerez, Caterina Bestard, Aina Torres,
Paula García, Maria Ferrer.
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Teatre Catalina Valls: passeig Mallorca, 9

Responsable: Lena Serra
Llengua: català
Recomanada per a: ESO i Batxillerat
Targeta de presentació: Fa més de vint anys que apostam pel teatre com a eina educativa a l’IES Madina Mayurqa. Aquesta activitat
extraescolar vol ser un espai per incentivar l’ús del català, la superació personal i per donar suport al potencial expressiu i creatiu
dels alumnes del centre.

Dilluns 7 de maig a les 20 h i dimarts 8 de maig a les 11 h

IES Joan Maria Thomàs
Sinopsi: Els personatges de la comedia dell’arte deambulen pel món actual.
Els lazzi interrompen lleugers una acció senzilla que arriba al seu climax en
l’acte setè, il compromesso. Amb un ritme trepidant se mesclen diferents
arts escèniques, llengües diverses, temps, espais... que intenten reflectir el
caos en el què tots estam immersos, i en el què tots, absolutament tots,
sono zanni, tutti zanni.
Intèrprets: José Luis Oliver, Guille Ollés, Joan Biel Riera, Toni Cañellas, Ángela García, Guissa Manin, Miguel Serra, Sara Adán, Paula Company, Belén

Zannis,

zannis,
zannis

Martí, Teresa García, Paula Morey, Amanda Ferrer, Jaume
García, Jupe Murillo, Eduard Milian, Fernando Díaz, Laura Cardona,
Rocío Pérez, Clara Mascaró, Laura Salvà, Lola González.
Idea original, text i direcció: Pura Reja. Música original: Magí Garcies F. Vestuari,
maquillatge i perruqueria: Lauri Sophie Breuning i Laura Salvà. Escenografia:
Eduard Milian, Miguel Serra i Fernando Díaz
Responsable: Purificación Reja Balboa
Llengua: italià/ castellà/ català/ anglès
Recomanada per a: 2n cicle d’ESO i batxillerat.
Targeta de presentació: Vivim el teatre com una passió creadora en l’escenari i
educadora d’emocions.

Dimarts 8 de maig a les 20 h i dimecres 9 de maig a les 11 h

Teatre Xesc Forteza: plaça Miquel Maura, 1 (Sa Calatrava) 13

IES Josep Maria Llompart

Sinopsi: Obra de creació pròpia. La maleta representa el viatge, l’experiència
vital de l’ésser humà expressats a través de diferents personatges i els seus respectius bagatges interns, a estones amb un to humorístic i d’altres amb una
cadència més intimista. Tot situat en diferents espais i temps.
Intèrprets: Alumnes de segon curs del batxillerat d’arts escèniques, música i
dansa: Marc Artigues, Carolina Barreira, Tess Cañellas, Javier Espejo, Aina Genoves, Diego Hincapié, Cintia Jurado, Biel Mas, Efi Milán, Sara Mingolla, Yesenia Muñoz, Juan Andrés Pérez, Esther Piedrabuena, Jaume Roig, Jadira Salazar, Amalia Sánchez, Maria Pau Sancho, Miguel Sorá, Caterina Tugores, Carlos
Vega, Gemma Camps, Alfredo Jiménez, Andreu Seguí, Joan Seguí.
Tècnics: Andreu Seguí, Joan Seguí i Alfredo Jiménez. A més hi participen els
alumnes del batxillerat d’arts plàstiques com a maquilladors i fotògrafs.
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Teatre Xesc Forteza: plaça Miquel Maura, 1 (Sa Calatrava)

¿Qué llevas
en la
maleta?
Responsables: Catiana Cortés, Aurora Generelo i Karmele Vigara
Llengua: castellà
Recomanada per a: quart d’ESO i batxillerat
Targeta de presentació: El nostre centre imparteix el batxillerat d’arts escèniques música i dansa des del curs 2008/2009. Des
del començament hem integrat els diversos elements escènics i
plàstics mitjançant la participació de diferents disciplines, fent de
l’activitat un projecte d’implicació a nivell de centre.

Dimecres 9 de maig a les 20 h i dijous 10 de maig a les 11 h

CP de Pràctiques
Sinopsi: Òpera basada en la història d’un rei que un dia s’aixeca i se n’adona Tècnics: Carlos Moreno, Javier Moreno i Nieves
que ha perdut tots els sentiments. Diferents personatges aniran apareixent Coronel. Tallers: Keyla Viloria, Alicia Fiol, Àgueda
durant l’obra i així el rei recuperarà l’amor, la por, l’alegria, la tristesa....
Ferrer, Toni Campins, Marina Ruiz i Miguel Angel Barrales.
Intèrprets: Inés Simó, Andrés Sastre, José Pazos, Jaime Coderch, Joan Sart,
Laia Pomar, Aroa Jaume, Xisca Melià, Sofía Comas, Carme Cladera, Pau
Garcia, Carlos Fernández, Marta Reina, Antònia Roca, Aina Alemany, Maria
Frontera, Blanca Rozas, Marina Cáceres, Maria de Lluc Coll, Paula Blázquez,
Mariona Amengual, Àngel Galera, Alejandro Colom, Marc Matas, Alex Juliá,
Àlvaro Romero.

El rei

Responsables: Pep Toni Brotons i Maria Bel Sureda
Llengua: català
Recomanada per a: educació infantil i primària
Targeta de presentació: Els alumnes de sisè del nostre centre es presenten de forma voluntària a les activitats de teatre que cada any oferim fora
de l’horari escolar. Enguany ens hem decantat per treballar una òpera del
pedagog musical Josep Manel Vega.

que no tenia

sentiments

Dimecres 9 de maig a les 20 h i dijous 10 de maig a les 10 i 11.30 h

Teatre Catalina Valls: passeig Mallorca, 9
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Es Mussol-ONCE-Illes Balears
Sinopsi: Què passaria si de sobte apareixen a casa teva una família que
has conegut per Internet... i que parlant amb ella molt de temps, només
els has contat mentides?... que tens una casa meravellosa... que ets una
cuinera estupenda... que sovint els has convidat de vacances a la teva
“acollidora casa”... i quan saps que dintre de cinc minuts arribaran al teu
domicili... no trobes cap solució possible... tot això i molts més embulls és
el que l’espectador trobarà a n´aquesta nova obra de: “Es Mussol Teatre”.
Intèrprets: Daniel Rojo, Mateu Segura, Jennifer Macias, Patricia Maldonado, Sara Molina, Rebeca Diaz.
Responsable: Bernat Pujol i Matas.

Llengua: castellà
Recomanada per a: 3r cicle de primària i secundària
Targeta de presentació: Es Mussol Teatre es va crear l’any 1999.
és un grup de l´ONCE on almenys un 50% són cecs o amb problemes greus visuals. Els resultats teatrals dels integrants d´Es
Mussol són ben positius i a més suposen una gran teràpia per
a tots ells. El grup treballa amb molt d’interès i du a terme tres
muntatges cada any. ha participat a totes les mostres teatrals que
l´ONCE estatal ha creat per als grups infantils i ha obtingut un
gran èxit per la dignitat dels treballs presentats.

Equip tècnic: confecció de vestuari: Rafael Pizarro; elements escenogràfics: Bernat Sampol I Ángela Morán; il·luminació: Mateu Fiol; disseny
escenografia i vestuari: Bernat Pujol

Una visita

inoportuna
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Teatre Mar i Terra: carrer Sant Magí, 91 (Santa Catalina)

Dijous 10 de maig a les 11 h

Col·legi Santa Maria

El vertader amic
Sinopsi: Aquesta obra de Carlo Goldoni hi apareixen uns amics, uns enamorats, Llengua: català
un pare avar, uns criats pillastres i uns quants mals entesos fan que “El vertader
Recomanada per a: a partir de 3r de primària
amic”, apart de ser una lloança de l’amistat, sigui una comèdia d’embulls divertida en la que les situacions posen a entreveure el caràcter del personatge. Targeta de presentació: Aquest és el primer any que el Col·legi Santa
Maria participa en aquesta activitat per petició dels propis alumnes
Intèrprets: Julia Casasayas, Ana Gómez, Maria Frontera, Lluís Caimari, Nuria de
de 1r d’ESO que fan teatre des de 3er de primària sempre amb bons
León, Max Hirst, Lucía Rodríguez, Ignacio Infante, Ana Serrano, Aina Arbona,
resultats tant en el treball de creació com en el treball de text. La feina
Marta Delgado, Patricia Garrido, Carlos Salaberry
d’aquest any ha estat una combinació de les dues coses fent al·lusió
Responsables: Mónica Fiol (professora de l’activitat) i Isabel Seguí (coordinadora) també al teatre de Goldoni.

Dijous 10 de maig a les 20 h i divendres 11 de maig a les 11 h

Teatre Mar i Terra: carrer Sant Magí, 91 (Santa Catalina)
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Col·legi Pius XII
Sinopsi: A l’escola ens trobam amb professors, companys, amics, assignatures
complicades, molts exàmens i deures,... Però també és el moment de descobrir
la nostra personalitat, de conèixer el primer amor, i també el primer desamor,...
I nosaltres hem decidit fer-ho a partir de la música i el ball.

Responsable: Joan Forteza Coll

Intèrprets: Clàudia García-Ontoria, Clara Llinàs, Judit López, Irene Coll, Cristina Crespí, Marina Vaquer, Marina Garau, Yara Suárez, Mercè Company, Maria Fernández, Carme Pastor, Clara Jiménez, Alejandro Velasco, Antònia Maria
Alomar.

Targeta de presentació: L’activitat extraescolar de teatre fa
molts anys que es du a terme. El grup que vos presentam està
format per nins i nines de Primària, els quals han pres l’obra amb
molta il·lusió i ganes, engrescant-se des de l’inici.

Llengua: català
Recomanada per a: primària

Col·legi

do-re-mi
18 Teatre Mar i Terra: carrer Sant Magí, 91 (Santa Catalina)

Divendres 11 de maig a les 20 h i dilluns 14 de maig a les 10 i 11.30 h

Col·legi Jesús Maria

Quan un parla...

l’altre escolta?
Sinopsi: Avui en dia es parla molt de la importància de la comunicació humana.
En aquesta obra s’han volgut reflectir amb simpatia i humor, diferents situacions de la vida quotidiana, a partir de les quals es fa un divertit estudi de “la
comunicació” humana. Aporta humor, reflexió i valors: paciència, comprensió,
bondat....

brador, Paula Labrador, Paula Zaurín, Pere Vanrell, Noemi Beleño, Rocío
Beleño i Sara Navarro

Intèrprets: Marina Balle, Paula Ballester, Silvia Ballester, Nayara Dot, Marga Estelrich, Carmen Hidalgo, Sonia López, M Carmen López, Paco López, Carla Florit, Dulce Florit, Lara Sastre, Laura Maroto, Alba González, Carla Catalán, Sofía
Córcoles, Laura Roig, Alicia Villanueva, Alejandra Abejón, Inés García, María La-

Recomanada per a: de 3r d’educació primària a 2n ESO

Responsable: Victòria Escalas
Llengua: català
Targeta de presentació: Ja fa molts anys que en aquesta escola hi ha Taller de Teatre. Aquesta activitat ens aporta, cultura, creixement personal,
treball en grup, amor al teatre i per tant, il·lusió, fantasia i amistat.

Dilluns 14 de maig a les 20 h i dimarts 15 de maig a les 10 i a les 11,30 h

Teatre Catalina Valls: passeig Mallorca, 9
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IES Joan Maria Thomàs
Sinopsi: La vida es compon de diferents etapes. En aquest cas, el nostre per- Llengua: català
sonatge ens mostra com afronta diferents aspectes de la vida (tasques, família,
Recomanada per a: ESO
parella, problemes,...) en la infantesa, l’adolescència i l’edat adulta. Se’ns havia
oblidat explicar-vos que el nostre personatge es diu Sara i és una clown.
Targeta de presentació: L’activitat extraescolar de teatre consta d’un
grup reduït, però que té moltes ganes i il·lusió per aprendre. Aquest
Intèrprets: Alazne Sánchez, Ainhoa Carreras, Jose García, Aina Ortigosa.
any, hem decidit endinsar-nos en el món del clown. Esperant que el
Responsable: Joan Forteza Coll
muntatge vos faci passar una estona entretinguda i divertida.

Vida

d’un clown
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Teatre Mar i Terra: carrer Sant Magí, 91 (Santa Catalina)

Dilluns 14 de maig a les 20 h i dimarts 15 de maig a les 11 h

IES S’Arenal

Somiam
truites
Sinopsi: Un cuiner molt especial es dedica cada nit a cuinar els nostres somnis amb
ingredients especials que, segons com se combinen, dibuixen somnis diferents i
peculiars: desitjos que volem complir, situacions absurdes i surrealistes, pors que es
materialitzen... El son ens convida a passejar per un món on tot és possible.
Intèrprets: Carlota Amengual, Zahida Arace, Victoria Arias, Àlex Bell, Miqui Carmona, Santi Castro, Raul Collado, Rubén Corral, Sergio Corral, Juan Antonio Cubero, Matías de Llano, Nicole Fallemann, Mari Carmen Herrera, Desiree Mendoza,
Alejandro Naveira, Raul Ojeda, Jesús Pérez-Gil, Lucía Real, Evelyn Sánchez, Fran
Sánchez.

Dimarts 15 de maig a les 20 h i dimecres 16 de maig a les 11 h

Responsables: M. Antònia Alzamora Binimelis i M. del Mar Pons
Marquet
Llengua: català
Recomanada per a: ESO i batxillerat
Targeta de presentació: Nou grups de Taller de Teatre a l’IES
S’Arenal: tres a 1r d’ESO, tres a 2n i tres a 3r. Cent seixanta alumnes sobre l’escenari i quatre professors demostren que l’optativa
de Taller de Teatre gaudeix de molt bona salut al nostre institut.
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Arcàngel Sant Rafel

Toc

d’adolescència
Sinopsi: Durant l‘adolescència els nins cerquen la seva pròpia personalitat. El
que passa és que, moltes vegades, la personalitat elegida afecta negativament
els altres i a un mateix. I és el moment de fer un cop d’atenció a alguns adolescents perquè s’adonin que fan sofrir els demés amb la seva forma de ser i
actuar. I en aquest cas, es tracta de tancar-los tots junts perquè descobreixin el
vertader sentit de la vida.

Responsable: Joan Forteza Coll
Llengua: català
Recomanada per a: ESO

Targeta de presentació: El grup està format per alumnes de 1r i 2n
d’ESO que s’estan apropant any rere any al teatre a partir del joc. A
Intèrprets: Mario Guasch, Sofia Milán, Paula M. Rigo, Pedro Chavarría, Fina Gil, més, enguany volem emprar el teatre per entendre tots els canvis
Alícia Martínez
propis de l’adolescència i per saber viure-la millor.
22
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Dimarts 15 de maig a les 20 h i dimecres 16 de maig a les 11 h

Arcàngel Sant Rafel
Sinopsi: Somiar és gratuït. Però amb la rutina de la nostra vida i totes les feines
a fer, moltes vegades ens oblidam de perseguir els nostres somnis. Tot i això,
nosaltres no volem que ocorri, i si ens hem de convertir en clowns per poder
complir-los, idò ho feim , perquè no volem deixar passar l’oportunitat de ferlos realitat. El problema és que als clowns moltes vegades no els surten les
coses com desitgen, però que no es perdi per no intentar-ho.
Intèrprets: Maria Fernández, Clàudia Lozano, Llúcia Sala, Teresa Valdevieso,
Eva Vanrell, Aina Suñer, Maria Nigorra, Sandra García, Núria Bisquerra.
Responsable: Joan Forteza Coll

Llengua: català
Recomanada per a: ESO
Targeta de presentació: Grup de nou alumnes de 3r d’ESO, els
quals porten més de cinc anys treballant junts. Després de tot
aquest temps, enguany ens hem atrevit a treballar el clown de
cada un, fet que ens ha ajudat a conèixer-nos a nosaltres mateixos i a passar una bona estona i a riure molt mentre cercàvem el
propi clown.

Somnis

de clown

Dimecres 16 de maig a les 20 h i dijous 17 de maig a les 11 h
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Col·legi Balmes

Grease

Llengua: castellà

Sinopsi: Adaptació de la pel·lícula Grease
Intèrprets: Marga Arbós, Catiana López, Irene Delgado, Cristina Villalonga, Marina González, Alex Martínez, Carla García, Andrea Sureda,
Lulu Barceló, Carla Blanco, Gabriela Cañete, Lara Ibañez, Elizabeth Noguera, Luna Tomas, Davinia Jimena
Responsables: Mónica Valeriano i Marian Guasp
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Recomanada per a: primària
Targeta de presentació: Al Col·legi Balmes ja fa uns anys que duim a terme Teatre com activitat extraescolar. El nostre objectiu és que els infants
gaudeixen amb l’activitat i puguin expressar l’art que duen a dins . Al teatre som com una “família” on tots som igual d’importants i ens ajudem,
respectem i ens estimam.

Dimecres 16 de maig a les 20 h i dijus 17 de maig a les 11 h

Es Liceu
Sinopsi: Aquesta història narra les aventures d’una colla d’amics que es
coneixen a una terra màgica anomenada Oz i que van a la recerca de la
realització dels seus somnis i desitjos.
Intèrprets: Lucia Alario, Marta Bonilla, Claudia Figuerola, Martí Figuerola,
Daniela García, Mar Giménez, Diego Isern, Sergi Jiménez, Inés Marí, Sofia
Marí, Caterina Mut, Neus Sastre.
Responsables: Noemí Sobrino i Catalina Nadal (llums i so).
Llengua: català

Recomanada per a: educació infantil i primer cicle de primària.
Targeta de presentació: A partir d’un curs que vaig fer l’any passat amb l’artista pedagog Georges Laferriere, me vaig engrescar per iniciar el projecte de
teatre infantil a la meva escola, Es Liceu. La veritat ha estat tot un repte per a
mi i per als infants, ja que mai cap de nosaltres hem pujat damunt un escenari.
L’experiència ha estat molt positiva, treballant inicialment la cohesió de grup
i el joc i, introduint posteriorment, el guió de l’obra. Esperam que vos ho passeu tan bé com nosaltres ho hem passat preparant-ho. Que s’aixequi el teló!!!

El màgic

d’Oz

Dimecres 16 de maig a les 19 h i dijous 17 de maig a les 11 h
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Es Liceu

Llums, càmera i... Acció!!!
Sinopsi: Aquesta obra tracta del món del cinema i dels seus diferents
gèneres, així com del treball del director, productor, director d’un càsting, dels actors i dels mateixos espectadors que anam a veure una
pel·lícula.

Responsable: Margalida Cortès i Catalina Nadal (llums i so).

Intèrprets: Cristina Adamuz, Raquel Águeda, Abril Almazán, Gema
Alonso, Olaya Álvaro, Óscar Álvaro, Laia Coll, Meritxell Comas, Anahí
Fernández, Toni Jiménez, Irene Jiménez, Mercè Juaneda, Josep Liras, Marina Lomas, Telma Martínez, Paula Martorell, Francesc Meca,
Pau Picó, Rosa Pizà, Anastasia Quesada, Marina Robles, Biel Sastre,
Joan Sastre.

Targeta de presentació: Obra de creació col·lectiva. Per a nosaltres
ha estat una feina molt motivadora i engrescadora, ja que a partir
d’improvisacions que s’anaven proposant durant les primeres sessions hem anat construint el que avui vos oferim amb molta il·lusió.
Cada un de nosaltres hem dipositat dintre aquesta història el millor
de nosaltres mateixos. Silenci... Rodam!!!
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Llengua: català.
Recomanada per a: segon i tercer cicle de primària.

Dimecres 16 de maig a les 20 h i dijous 17 de maig a les 11.30 h

Col·legi Arcàngel Sant Rafel
Sinopsi: La festa de final de curs és una bona oportunitat per
passar-nos-ho bé amb els nostres companys i amics de classe.
Però si, abans de la festa, apareix un mort tot canvia i comencen
les represàlies, les amenaces, les desconfiances,... I arriba un moment que ens demanem si realment ens coneixem. Però hi ha
una cosa que no canvia: la música, ja que es tracta d’una versió
cantada.
Intèrprets: Irene Bobadilla, Mar López, Clàudia Martínez, Mª Cristina Pizá, Marta Sabater, Marina Seguí, Marina Zárate.

Responsable: Joan Forteza Coll
Llengua: català
Recomanada per a: ESO
Targeta de presentació: Fa vuit anys que es va comença l’activitat de teatre a l’escola i aquesta va començar amb molts dels
alumnes que enguany acaben 4t d’ESO. Aquest és el darrer any
que el grup romandrà junt després de tant temps fent teatre a
l’escola, i per això volem cantar i ballar per a celebrar-ho.

Ens

coneixem?

Dijous 17 de maig a les 20 h i divendres 18 de maig a les 11 h
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Col·legi Pius XII

La vida és un

cabaret

Sinopsi: Hi ha molts tipus de cabaret, segons les èpoques i el
pressupost, però el que avui es retrata aquí és el que ha seduït a
aquests joves que han volgut jugar amb els tòpics més coneguts
del gènere, i apropar-vos així el divertiment que experimenten
dalt de l’escenari. Les peces del dramaturg Karl Valentin, les coreografies del
musical “Cabaret”, els diàlegs de “Matrimoniadas” o el ritme de “Chicago” us faran
passar qualque cosa més que una bona estona. Benvinguts al cabaret!
Intèrprets: MªAmalia Gayà, Maria Serra, Ana Marí, Mireia Mut, Maria Rodríguez,
Andreu Calafell, Joan Jordi Company, Sergi Bujosa, Alba Escudero, Lydia Martínez,
Auba Torres, Elena Lindholm, Maria López, MªAntònia Durán, Oscar Pérez
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Responsable: Pere J. Mascaró
Coreografies: Neus Cortés
Llengua: català
Recomanada per a: ESO i Batxillerat
Targeta de presentació: Estam de celebració! Enguany complim 20 anys de teatre al centre. I els que ara ho celebram ens
sentim honrats de seguir un camí que continua essent necessari
malgrat els temps que vivim. Visca el teatre!

Divendres 18 de maig a les 20 h i dilluns 21 de maig a les 11 h

CEE Pinyol Vermell (ASPACE)
Sinopsi: Na Sandy i en Danny estan enamorats i han passat un estiu meravellós… Però no saben que es tornaran a trobar a l’institut on les coses seran ben
diferents. Un nou curs comença per a ells on hi haurà festes amb els amics, gelosies d’adolescents, ganes de passar-s’ho bé… tot conduït per la música original
de Grease.
Intèrprets: Jesús Rubi, Danielle Arbocco, René Gurka, Guillem Isern, Paco Candela, David Gutiérrez, Sisa Mendoza, Maria Servera.
Responsables: Cristina Clar, Antonia González, Guillem Rodríguez i Bàrbara
Suau.
Llengua: català-castellà
Recomanada per a: primària

Targeta de presentació: Al Centre d’Educació
Especial Pinyol Vermell (ASPACE) s’ha treballat
l’activitat de teatre com una activitat més, partint dels continguts
curriculars programats a la nostra Escola i també com una forma
de normalitzar les activitats que es desenvolupen al Centre, per tal
d’aconseguir una major projecció social i integració dels nostres
alumnes. Es pretén potenciar les capacitats dels alumnes fent un teatre adaptat, en el que puguin participar plenament. El nostre grup
de teatre va incorporant alumnes de diferents etapes educatives:
bàsica i transició a la vida adulta. Els resultats de la nostra experiència han estat molt positius per als alumnes, per a les famílies i per al
Centre, per la qual cosa l’activitat de teatre ha tengut continuïtat al
llarg de molts cursos.

Grease

Dilluns 21 de maig a les 20 h i dimarts 22 de maig a les 11,30 h
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Mata de Jonc
Sinopsi: L’adolescència es caracteritza per la formació de la identitat personal.
El camí no sempre és fàcil i abans d’assumir la pròpia identitat sovint ens deixam guiar per la imatge que tenim dels altres. Els personatges d’aquesta obra,
per motius diversos, veuen en la imitació i la suplantació una estratègia per
aconseguir el que volen.

Llengua: català
Recomanada per a: ESO

Targeta de presentació: Jonc de Teatre inicià la seva tasca el curs
2004/05 amb un grup d’alumnes carregats d’energia i il·lusions i que,
no dubtaren en dedicar part del seu temps lliure a aquesta activitat
Intèrprets: Mar Esteban, Blanca Pieras, Pau Roig, Júlia Balaguer, Paula Gómez,
extraescolar. El text que avui presentam és el resultat d’un treball col·
Núria Julià, Bel Mir, Aina Palou, Paula Rodríguez
lectiu que neix de la participació dels alumnes d’ESO en el projecte
Responsable: Magdalena Cabot
Suplanta’m, de la Fundació Miró.

Qui És?
Quan Una Identitat
És Suplantada
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Dilluns 21 de maig a les 20 h i dimarts 22 de maig a les 11 h

IES S’Arenal

La tienda

de los suicidas

Sinopsi: En un món futur, depriment i sense esperança, els habitants, desesperats, només volen llevar-se la vida. En aquest horrible planeta trobam una petita
tenda, regentada per l’ombrívola família Tuvache, on es pot trobar una gran varietat d’estris per a suicidar-se. Encara que tot canvia quan neix el germà petit, Alan...
Intèrprets: Daniel Martínez, Estefanía Escobar, Marina Perelló, Jon Larrazabal, Carlos Sastre, Andrea Ruiz, Nerea Capellà, Lili Casella, Ana Paula Lugo, Sergio Sanz,
Alicia Llaneras, J. Luis Jordà, Nuria Heres, Sofía Alorda, Elena Garrido, Helena Hernández, Fernando Simarro, Noelia Dorado, Guadalupe Segura, Andrea Fernández,
Amanda Carbonell.

Dimarts 22 de maig a les 20 h i dimecres 23 de maig a les 11 h

Responsables: Jorge Gómez i Beatriz Jaime. Il·luminació, so i
vídeo: Juan Ramón Sánchez
Llengua: castellà
Recomanada per a: 2n cicle d’ESO i Batxillerat
Targeta de presentació: Nou grups de Taller de Teatre a l’IES
S’Arenal: tres a 1r d’ESO, tres a 2n i tres a 3r. Cent seixanta alumnes sobre l’escenari i quatre professors demostren que l’optativa
de Taller de Teatre gaudeix de molt bona salut al nostre institut.
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CP Pintor Joan Miró
Sinopsi: Un grup de turistes, arriba a Palma per fer una visita per la
nostra ciutat. A través de moments històrics importants, els turistes
coneixeran fets i personatges destacats del nostre passat i gaudiran,
alhora, d’un viatge que no oblidaran mai.
Intèrprets: Albanessa Alcantara, Carlos Amaya, Pablo Capitán, Wilson Cruz, Ayoub Ezzammouri, Maria Gimenez, Nerea Gonzalez, Efren
Gonzalez, Aaron Heredia, Jiang Quing, Luis Antonio López, Jaume
Marqués, Zaida Millan, Kevin Morales, Luis Muñoz, Hugo Notario,
Isabel Petro, Raul Romero, Alba, Salido, Ismael Sierra, Cristian Silva,
Diego Toapanta, Pedro Vargas, Pere Vargas, Catalina Vigo, Sarai Alzina, Maria Amaya, Andrés Amaya, Nayara Amaya, Alejandra Cortés,
Brayan Cruz, Ismael Dos Anjos, Bilal El Harrati, Ainoa Estrella, José Fernandez, Inmaculada González, Fabiola Hidalgo, Óscar López, Soraya
Motos, Michael Palma, Camila Ramirez, Estefany Reyes, José Antonio

Rodríguez, Soraya Rubiales, Diana Sánchez, Magdalena
Santiago, Vanessa Udo.
Responsables: Ma. Antònia Ferragut i Marina Vallcaneras. Imatge i so: Biel
Miñana, Miquel Gelabert. Maquillatge: Victòria Gil
Llengua: català.
Recomanada per a: tots els públics
Targeta de presentació: Al CP Pintor Joan Miró gaudim del teatre com a eina
importantíssima per arribar a conèixer, escoltar, mimar i compartir il·lusions
amb els nostres alumnes. Pensem que el teatre ens dóna l’oportunitat de realitzar activitats d’aprenentatge cooperatiu tant necessàries i importants avui
en dia. En paraules dels nostres alumnes: El teatre ens fa sentir especials!

Agència de Viatges:

Puja aquí
veuràs Portopí
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Dimecres 23 de maig a les 20 h i dijous 24 de maig a les 11 h

CEIP Felip Bauçà

L’Univers
del
Foner
Sinopsi: Un jove foner està aprenent a caçar i a aconseguir el menjar quan
toma una nau espacial. Ajuda els seus tripulants a arreglar la nau i des
d’aquell moment començarà un viatge fascinant pel nostre jove protagonista. El viatge el durà a conèixer la immensitat de l’univers i altres habitants
molt curiosos.
Intèrprets: Joselyn Álvarez, Manel Garrido, Oscar Lago, Ainhoa Barea, Almudena
Carreras, Carmen María Martínez, Noa Senópoli, Andrea Sofía Acosta, Lisa Maria
Paz Álvarez, Chantal Mohie el Din, Corina Mariana Dumitru, Britnny Hermoso.
Responsables: Joan Llodrà Crespí, director. Isabel Porcel Prat, decorats. Esteve Capó Mesquida, música. Laura Hernández i Elies Allès, ajudants.

Llengua: Català
Recomanada per a: Primària
Targeta de presentació: En el CP Felip Bauçà volem seguir participant a la Mostra de Teatre amb els trets que ja ens caracteritzen any
rere any: obra de teatre del guionista particular del centre, temàtica
relacionada amb el tema que treballem al col·legi (aquest any estam
treballant el tema de l’Univers), molta il·lusió, molta heterogeneïtat
quant a la procedència dels actors i actrius, i continuar fent del teatre
una eina didàctica més que impulsi l’ús del català i la integració de
tots aquests nins i nines.

Dimecres 23 de maig a les 20 h i dijous 24 de maig a les 11 h
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Col·legi Santa Maria
Sinopsi: Si et trobes malalt vas a l’hospital a que et visiti el metge. I clar segurament hi van altres pacients. Com ara una embarassada, un malalt amb
diarrea,… i també arribarà un electricista cregut, un policia amb pressa,… tot
això ocorre en aquest “hospital tranquil”, una obra de teatre àgil i amb molta
acció on l’aparició de cada nou personatge és una sorpresa.

Responsables: Monica Fiol (professora
de l’activitat) i Isabel Seguí (coordinadora).

Intèrprets: Saskia Ballesteros, Martina Berbel, Aina Bofill, Natalia César, Elena
del Junco, Shivone Domínguez, Sara Ferrer, Lucas Hirst, Marc López, Pablo Peake, Aina Pérez, Marisa Rullán, Jordi Sampol, Ainoa Serrales, Carolina Sureda,
Aina McFarland, Nagore Galdós, Anna Melkoumov.

Targeta de presentació: Grup d’alumnes que fan teatre des de 3r
de primària sempre amb bons resultats. L’any passat a 5è el grup va
preparar per a la seva primera aparició en públic un treball de creació
sobre un conte de terror. Enguany el treball és de text.

Llengua: català
Recomanada per a: a partir de 3r de primària.

L’hospital

tranquil
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Dijous 24 de maig a les 20 h i divendres 25 de maig a les 11 h

APIMA CP Establiments

Beneït

el pati

Sinopsi: Un grup d’alumnes d’una escola, situada casi a un altre mon
podríem dir, viu una sèrie d’experiències quotidianes, dins l’aula, un tant
especials. Un desesperat grup de mestres incapaços d’aguantar els seus
alumnes, també formen part d’aquesta comèdia dirigida a tots els públics. Una obra plena de distints registres i tècniques teatrals, a més d’una
perfecta combinació de realitat i absurd. No us podeu perdre un espectacle dins el qual segur que el públic us sentireu identificats més d’una
vegada, perquè a qui no li ha passat mai pel cap... “BENEÏT EL PATI”?
Intèrprets: Alejandro Caparrós, Joan Fernández, Miquel Molina, Marta
Pomar, Alba Medrano, Margalida Ribes, Maria González.

Responsables: Victor Jiménez Creo (monitor) i Pilar Martínez Contestí
(coordinadora de l’activitat)
Llengua: català
Recomanada per a: primària.
Targeta de presentació: Aquest any som poquets, però gaudim de l’activitat de teatre com mai ho hem fet. La Mostra de Teatre ens dóna la
possibilitat de transmetre als altres part de la nostra feina i això ens motiva per donar el millor de nosaltres i continuar any darrera any gaudint
del teatre.

Divendres 25 de maig a les 20 h i dilluns 28 de maig a les 10.30 h
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Col·legi Pius XII

L’a mor és a l’aire

Sinopsi: L’obra parla de la parella i dels sentiments que comparteixen, a vegades els uneixen, a vegades els separen, i ens mostren
el patetisme irrisori d’algunes situacions que ens descobreixen uns
personatges caricaturescs gairebé sense paraules. Interessats veniu
en parella.

Responsable: Pere J. Mascaró

Intèrprets: Maria Portalo, Alba Estelrich, Irene Salom, Ma. Margalida Company, Aina Palou, Mario Nadal, Carla Ranero, Lluís Sánchez,
Miquel Ferrà, Maria Reinoso, Aroa Taberner, Maria Garcias, Aurora
Alberto, Sara Oliver.

Targeta de presentació: Estam de celebració! Enguany complim 20
anys de teatre al centre. I els que ara ho celebram ens sentim honrats
de seguir un camí que continua essent necessari malgrat els temps
que vivim. Visca el teatre!
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Llengua: català
Recomanada per a: secundària

Divendres 25 de maig a les 20 h i dilluns 28 de maig a les 11 h

Societat Cooperativa Educativa Manjón
Sinopsi: Intentarem representar alguns dels principals fets històrics vists des d’una
perspectiva diferent, la dels nins. Així el descobriment d’Amèrica o l’arribada a la lluna es poden convertir en episodis molt diferents, dins una vesant crítica basada en
l’humor, la sàtira i en un punt de vista moltes vegades més directe, sensible, i sovint
llunyà dels prejudicis socials... Imaginau-vos qualsevol fet rellevant en el transcórrer
de la humanitat narrat per un infant de 9 anys... Quina aventura, no?....
Intèrprets: Marina Domínguez, Álvaro González, Moisés Lamari, Carmen Maestre,
Iván Marroig, Elizabeth Tommy Olasupo, Raquel Orfila, Evelyn Ortiz, Marta Pascual,
Adrián Planells, Judith Rey, Miguel Rodríguez, Luana Saft, María del Carmen Santiago, Román Sheremtyev, Vladimir Sheremtyev, Juan Torres, Isaac Valderrama,
Christian Vázquez, Christopher Villafuerte, Jonathan Villafuerte, María Gabriela
Villalva,

Responsables: Alex Sánchez i Elvira Adrover
Llengua: català i castellà
Recomanada per a: per a tota primària.
Targeta de presentació: Nosaltres som la classe de quart de primària
del col·legi Manjón i és el primer any que participam a una activitat
com aquesta. Estam veritablement engrescats i molt il·lusionats per
tal de veure com ens en sortirem. Ara com ara estam intentant passar-ho molt bé per tal que sigui una experiència inoblidable, i qui sap
si d’aquí en sortiran futurs actors i actrius reconeguts. Desitjam que
passeu una bona estona encara que vos demanem molta comprensió
i paciència perquè ja sabem tots el difícil que és començar a fer alguna
cosa nova....

La Història del Món

als ulls dels infants

Dilluns 28 de maig a les 20 h i dimarts 29 de maig a les 11 h
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Mata de Jonc

Batibull

de contes

Sinopsi: L’experiència del Quijote no és única. Pot una nina de vuit anys passar Llengua: català
per una situació semblant? Una afició extrema a la lectura i la seva actitud deRecomanada per a: 1r i 2n cicle de primària
sentesa i irresponsable envers els estudis i la família, provoquen la intervenció
d’unes bruixes que mitjançant un encanteri la transporten al món dels contes. Targeta de presentació: Jonc de Teatre inicià la seva tasca
el curs 2004/05 amb un grup d’alumnes carregats d’energia
Intèrprets: Lluís Gayá, Martina Moyà, Maria del Mar Genovard, Aina Marrugat,
i il·lusions i que, no dubtaren en dedicar part del seu temps
Constança Monjón, Marina Pieras, Arnau Vadell, Martí Jiménez, Xavier Rodrílliure a aquesta activitat extraescolar. Cada any són més els
guez, Miquel Garcia, Igor Gomila i Aïda Herráez. Amb la col·laboració de: Blanca
que volen gaudir d’aquesta experiència i, des del curs passat,
Pieras, Júlia Balaguer, Núria Julià i Bel Mir.
hi ha un grup de primària i un de secundària. Tot i això ambResponsable: Magdalena Cabot
dós grups cerquen sempre formes diverses de col·laboració.
Aquesta obra n’és un reflex.
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Dilluns 28 de maig a les 20 h i dimarts 29 de maig a les 11 h

CP Es Pont
Sinopsi: L’escola sempre ens deixa moments divertits per recordar. Exàmens inesperats, visites al despatx del director, l’espera per poder beure
un poquet d’aigua, el viatge de final de curs de sisè i un llarg etcètera,
però... el més sorprenent és que, sempre que ens demanen quina cosa
ens agrada més de l’escola contestam el mateix: El BeneÏt pati !
Intèrprets: Alejandra Giner, Tanit Planells, David Borrego, Maysa Agattas,
Ivan Fuster, Joan Vidal, Bernat Vinaixa, Sergi Garcia, Bartomeu Sintes, Lluna Jordà, Tomeu Mulet.
Responsables: Magdalena Isern i Alfred Servera

Llengua: català.
Recomanada per a: tots els públics.
Targeta de presentació: Al CP Es Pont tenim un grup de teatre molt dinàmic, canviant i heterogeni, que amb el suport de l’associació de mares i pares (AMIPA) segueix endavant any rere any com a activitat extra
curricular. Tots els integrants d’aquest grup gaudim molt de les estones
teatrals que passam junts i gràcies a la Mostra de Teatre Escolar la il·lusió
per actuar es fa encara més gran.

Beneït

el pati

Dimarts 29 de maig a les 20 h i dimecres 30 de maig a les 10 i 11.30 h
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IES Ses Estacions

Rates!

Sinopsi: A la vila es desfermen tensions a
causa d’una invasió de rates. Els aprofitats
sense escrúpols miren de treure’n benefici.

leth Valencia, Rachid Gaddari, Sara El Quafay

Intèrprets: Adriana Sandia, Aina Pomar, Àngela Pina, Dana Bautista, Fravis Escarramán,
Freddy Sánchez, Gabriela Gonçalves, Javier
Garcia, Jhonathan Argüello, Laura Pérez, Lucía
Rueda, Malika Ben Sebih, Maria González,
Marina Jiménez, Meli Alves, Paula Ebang, Po-

Llengua: català
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Responsable: Francesca Company

Recomanada per a: 3r cicle de primària i ESO
Targeta de presentació: Treballam en el marc del
taller de teatre de 3r d’ESO.

Teatre Catalina Valls: passeig Mallorca, 9

Dimecres 30 de maig a les 20 h i dijous 31 de maig a les 11 h

Gaspar Hauser
Sinopsi: Animals i persones; persones i animals; la tribu; el grup, l’organització de la societat. Com seguir lluitant per tot allò que estimam i per
tot allò que forma part de la meta de nostra existència. Les persones amb
autisme, fent teatre, ens faran comprendre com la comunicació, les relacions socials, l’autodeterminació, i per què no, el dret a la inclusió o el
dret a una història pròpia i personal per a cada un d’ells, són necessaris i
possibles. Moments de canvis, udol al cel que ens recorda l’empobriment
i la lluita de les persones amb autisme, les seves famílies i els professionals que els ajuden a aprendre. Lobby de pressió que no permetrà que
tot el bell i útil que s’ha aconseguit durant els darrers 33 anys desapareixi
d’una bufada. Quan és arrel, arbre i muntanya.
Intèrprets: Elbio Fernández, Enric Seguí, Sebastià Torrens, Irene Sánchez,
Víctor Mira, Arturo Zafra, Maria Juan, Verito Gatica, Miguel Martí, Dani

Horrach, Miguel Sanchís, Soraya Tomé, Briyant González, Nacho
Mayans, Bastian Seguí, Adrián Sánchez, Dani Hernández.
Responsables: Rebeca Gómez i Carmen Gallardo
Llengua: castellà
Recomanada per a: infantil i primària
Targeta de presentació: Feim teatre dins l’horari lectiu perquè volem crear vincles entre els grups i fomentar el treball en equip, la
solidaritat i prevenir els conflictes i l’agressivitat. I també volem que
els nostres alumnes desenvolupin la creativitat i el sentit de l’humor, així com que puguin descobrir la màgia del món del teatre.

Rebelión

en la granja

Divendres 1 de juny a les 20 h i dilluns 4 de juny a les 11 h
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Santa Magdalena Sofia
Responsables:
Teresa Sureda, Cati Real,
Margalida Giménez, Margalida Vaquer.

Sinopsi: Descriu el viatge de sis persones reunides per
una meta que té un significat distint per a cada una
d’elles. Comparteixen moments, amb un guia recent operat, amb el ca de plàstic més llest que es pugui trobar a
més de 4.000 Km d’altura, amb el relacions públiques del
senyor de les neus i amb aquest mateix, i amb els monjos
oradors. Cada parell d’ulls veu la realitat distinta. La muntanya mai atreu a tots de la mateixa manera, ni causa el
mateix efecte. No hi ha retorn sense viatge.

Llengua: català
Recomanada per a: 2n. i 3r. Cicle de Primària

Intèrprets: Vicente Castañeda, Lara Montané, Ainhoa Verdú, Rebeca Díaz,
Marina Morant, Paula Sepúlveda, Pep Vives, Lucía Vizoso, Aina Esteva, Claudia Rodríguez, Yasmin Fiol, Inés Díaz, Ana Ropero, Judit López, Israel Thomás,
Nuria Bertrán, José M. Llamas, Aida Albalá, Neus Esteva, Maria Rosselló, Sara
Tur, Alba Gil, Olga Rodríguez, Ilda Ripoll, Silvia Vera.

Targeta de presentació: Aquest muntatge teatral s’origina en l’activitat extraescolar de teatre que s’ofereix a la nostra escola. Degut al poc temps i al
tarannà engrescador dels muntatges teatrals, dedicam pràcticament des de
principi de curs tot el temps de teatre a treballar (les tècniques de declamació, expressió corporal, etc) sobre un muntatge. Per Nadal en feim un de
curtet per al festival i a partir de gener preparam el muntatge de fi de curs
que presentam també a la Mostra de Teatre Escolar.

El puig

de les dotze

cadires
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Dilluns 4 de juny a les 20 h i dimarts 5 de juny a les 11 h

Col·legi Lladó

La tieta

Adela

a Sevilla
Sinopsi: La tieta Adela coneix un nuvi per Internet que viu a Sevilla i la convida a anar-hi. Resulta que aquest home és un lladre
d’obres d’art que vol una peça que tenen els nebots de la tieta.
Intèrprets: Olga Lladó, Nerea Toledano, María Stela García,
Rafa Macías, Nicolau Mir, Claudia Navajas, Nerea Cartes, Beatriz Rosa, Lissi Gunsha, Maribel Herrero, Yuri Más, Clara Mondragón, Pere Alós, Ginés Carreto, Francisco Mateo, Alberto
Juan, Tomeu Bibiloni, Marc Tomás, Mateo Bergas, Oscar Torres,
Pancho Fraquelli, Carlos Dorado, Andrea Montes, Noelia Bueno, María Caballero i Juanito Muñoz.

Divendres 8 de juny a les 11 h i a les 20 h

Responsables: Antonio Caravaca i Ana Maria Tomás
Llengua: català i castellà
Recomanada per a: segon i tercer cicle d’educació primària i primer cicle d’ESO
Targeta de presentació: Els grups de sisè i cinquè del centre dediquen dues hores setmanals a la dramatització. Aquesta experiència la vàrem iniciar el curs passat amb molt bon resultats i per
aquest motiu aquest curs hem decidir anar un poc més enllà i representar l’obra que preparem a la Mostra de Teatre.
Teatre Catalina Valls: passeig Mallorca, 9
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Col·lecció Didàscalos

Aquesta col·lecció de textos teatrals per ser
representats per alumnat de primària i secundària,
és una col·laboració entre els directors del
muntatges de la Mostra de Teatre i els Serveis
Educatius de l’Ajuntament de Palma.
1. Jo Epidaure, Pere J. Mascaró Perelló.
2. En Joan Petit (Patufet), Joan Carles Muntaner.
3. La pela és la pela, Magdalena Serra Capó.
4. Escorballs a Constantinoble, Joan Cabalgante
Guasp.
5. Beneït el pati, Ana Mari Gago Lladó.
6. Qui som jo?, Maria Albert i Guillem Rodríguez.
7. Una de bruixes, Antònia Mesquida Bover.
8. Superfort... saps?, Lena Serra Capó.

Col·lecció Eines
Aquestes obres posen
a l’abast dels docents,
uns recursos pràctics
per treballar a les aules i
també als tallers
de teatre.
1. Però, què és això
del Teatre?, Pere J.
Mascaró Perelló.

7. Teatre, l’art a
l’ensenyament, Pere J.
Mascaró Perelló.

11. Més Teatre educatiu,
Pere J. Mascaró Perelló.
39. Quadern de Teatre,
Pere J. Mascaró Perelló.
Col·lecció Palma, Ciutat
Educativa.

Cada teló que s’alça
il·lumina una esperança.
Cada teló que cau
il·lumina una pregunta.
Jorge Lavelli

Reserves
Les sessions matinals són especials per a
grups escolars i s’han de reservar a la Regidoria
d’Educació (971 225 900, Marta Molina).
Les sessions de nit són obertes i gratuïtes.
Recolliu la invitació abans d’entrar:

Passeig Mallorca, 9 · Palma

Plaça Miquel Maura, 1
(Sa Calatrava) · Palma

Sant Magí, 91
(Santa Catalina) · Palma

