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IES MADINA MAYURQA
Dimarts 21 d’abril les 20 h i dimecres 22 a les 11 h
INTÈRPRETS: Alejandro Dite, Izan Ferragut,
Alicia Pérez, Jenny Oliver, Lena Torres,
Sandra Rodríguez, Eduard Sabrafin, Paula
Llabrés, Blanca Comas, Pedro Albis, Andrés
Camprodon
DIRECCIÓ: Carles Pujols
RECOMANADA PER A: tots els públics
LLENGUA: català
DURACIÓ: 30‐45 min
TARGETA DE PRESENTACIÓ:

Adaptació molt lliure de l'obra del mateix títol de Benet i Jornet. Una mirada, al voltant dels herois
de còmic nordamericans, còmica. L'excusa per presentar un protagonista, Supertot, amb més ganes
que poders. Més intencions que habilitats i si en té ...poques.
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El grup de Teatre d'Activitat Extraescolar
de l’IES Madina Mayurqa trenca amb la
tradició de portar a escena autors clàssics
per presentar‐vos una adaptació d'un
autor contemporani i català, Benet i
Jornet. Autor d'extensa obra dramàtica
sigui per a teatre, sigui per a TV o cinema.
Així mateix com a grup ha volgut mantenir
la seva senya d'identitat, la comèdia.
Esperam que vos encanti.
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CEIP COSTA I LLOBERA
Dimecres 22 d’abril les 20 h i dijous 23 a les 11 h
INTÈRPRETS: Alumnes de 5èA i 5èB
DIRECCIÓ: Neus Maylin i Laurence Berdery
COL∙LABORACIONS: Antònia Estarelles
RECOMANADA PER A:
1r, 2n i 3r cicle de educació primària

LLENGUA: català
DURACIÓ: 90 min
TARGETA DE PRESENTACIÓ:

Una selecció d'algunes de les faules més conegudes, adaptades conjuntament entre mestres i alumnes.
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La idea de participar a la Mostra de Teatre va
sorgir de la necessitat de trobar una motivació
per millorar l'expressió oral i escrita a l'àrea de
llengua catalana. Aprofitant que el centre
d'interés de l'escola és el món dels animals i
que havíem estudiat l'estructura de les faules a
classe, vàrem pensar tot d'una en adaptar les
de Lafontaine. Llavors, des de l'inici del segon
trimestre utilitzam una sessió setmanal per a
dur a terme aquest projecte. En primer lloc
hem constituït grups de treball cooperatiu en
funció del nombre d'alumnes que volen actuar
i per tant del nombre de faules que
representarem. Després, els diferents grups de
treballs ens vàrem repartir les funcions
(actors,maquilladors, decoradors etc..) i ens
vàrem posar a escriure els guions de forma
conjunta. Ara mateix, estam a la fase dels
assaigs amb molt de nirvis però més motivats
que mai!!!!
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CEIP FELIP BAUÇA
Dijous 23 d’abril a les 20 h i divendres 24 a les 10 i 12 h
INTÈRPRETS: Victoria Hroshkova, Cristian
Moreno, Antoni Ivorra, Andrea Boza,
Alexandra Badalau, Drina Quispe, Sol
Arancibia , Cristian Álvarez, Ticiana Vega,
Robert Tobar, Sebastián Tobar, Helen
Saldaña
DIRECCIÓ: Bel Porcel
COL∙LABORACIÓ:
Vestuari i decorats: Bel Porcel
Ajudants: Elies Allès, Laura Hernández
Música, ball i efectes sonors: Esteve Capó

Es tracta d'una adaptació lliure de Bel Porcel de l'obra de teatre “La boda no roda” de l'autora Asun Martí, en
la que en una família de classe mitjana‐alta la filla gran, na Margalida, es vol casar amb un jove sense futur,
en Miqui, que va sempre vestit de negre, amb cadenes penjant pel coll i els cabells pentinats amb cresta. Els
seus pares s'oposen al casament, fins que es descobreix que en Miqui és fill dels Marquesos de Palafanga.
Amb aquest canvi la família de na Margalida ho troba tot perfecte però... ara és ella la que no es vol
casar!!!Aconseguirà en Miqui recuperar l'amor de na Margalida?A més dels pares i els nuvis, en aquest
casament tan accidentat intervenen la germana de na Margalida, la padrina, la cursi de la tia Petra, els
decoradors Tolo i Lolo, una jutgessa despistada que mai ha oficiat un casament... Es tracta d'una comèdia
coral d'embolics i sorpreses, amb música i ball, en la que les rialles estan assegurades.
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RECOMANADA PER A: Educació Primària
LLENGUA: català
DURACIÓ: 60 min
TARGETA DE PRESENTACIÓ:
El Taller de Teatre de l'escola està compost
per un grup de mestres i alumnes de 6è
que es reuneixen cada dia a l'hora del pati
per preparar una obra que representem a
la Mostra de Teatre Escolar de
l'Ajuntament. Però tenint en compte que
els joves actors són en la seva majoria nins
i nines provinents d'altres països i cultures,
no es tracta només de preparar l'obra, sinó
d'una feina interdisciplinar on el català és
la llengua integradora intercultural i l'eina
pedagògica que uneix totes les àrees.
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PIUS XII
Dilluns 27 d’abril a les 20 h i dimarts 28 a les 11 h

INTÈRPRETS:
Llucia Bujosa, Aina Amor, Marta Rey,
Glòria Coll, Sílvia Coll, Marta Alaminós,
Paula Jiménez, Sílvia Bascuñana, Alejandra
Valle, Pau Alzamora, Alexia Otero, Arian
Ignacio Román; Neus Bonacasa, Marta
Mulet, Isabel Martínez, Maria Martínez
DIRECCIÓ: Joan Forteza Coll
RECOMANADA PER A: educació primària
LLENGUA: català
DURACIÓ: 50 min

Els nins poden tenir una mica de temor davant el primer dia de classe, ja que no sabem què és el
que es trobaran. Però ben aviat, els nins que van a aquesta escola canvien el temor que podien tenir
per terror. Terror davant una directora i una mestra que realment són uns extraterrestres que han
vengut a conquerir la Terra. I han volgut començar per aquesta escola del terror.
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TARGETA DE PRESENTACIÓ:
L’activitat de teatre al col∙legi porta molts
anys duent‐se a terme i ja forma part del
dia a dia del centre. Aquest grup en
concret està format per nins i nines de 3r a
6è de Primària, que han fet molt bona
feina durant tot el curs, implicant‐se amb
moltes ganes i il∙lusió.
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IES JOAN MARIA THOMÀS
Dimarts 28 d’abril a les 20 h i dimecres 29 a les 11 h
INTÈRPRETS: Cristina Barriga, Mamen
Cobos, Álex Cortés, Maria Delgado, Lucía
Esquer, Juanlu García, José González,
Ferdaousse Lazrague, Maria Llobera,
Vanessa López, Laura Lorente, Raúl Marín,
Bea Pons, Alba Reifs, Alba Rubí, Isa Torres,
Ana Rodríguez
DIRECCIÓ: N. Ramon
COL∙LABORACIÓ: Eugeni Canyelles
RECOMANADA PER A: 1r i 2n d’ESO
LLENGUA: català
DURACIÓ: 60 min

El pati de butaques ple, els programes de mà repartits, els llums apagats... Tot a punt per començar
l’obra de teatre. Tot a punt? No. Falta una cosa important: l’obra de teatre! Setze personatges –
sense obra, sense autor, sense acord, sense talent, sense sentit– passejaran en escena el seu
desconcert i, això sí, la seva increïble passió per actuar damunt un escenari.
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TARGETA DE PRESENTACIÓ:
Ens hem conegut enguany, al Joan M.
Thomàs, al Taller de Teatre. I, a pesar de
tenir sempre els assajos a les 8 del matí i
de tenir una profe molt exigent, ens ho
passam beníssim i hem après en poc
temps moltes coses importants. La
majoria, ens les ensenyam uns als altres.
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IES JUNÍPER SERRA
Dimarts 28 d’abril a les 20 h i dimecres 29 a les 11 h
INTÈRPRETS: Andrea Pérez, Clara Rodríguez,
Lucía Luna, Carlota Valle, Miguel Valle, Manuel
Valle, Amy Ndiaye, Cosme Adrover, Hassem Al‐
Abdah, Iván Estévez, Janelis Rodríguez,
Carmen Barba, Andrea Sastre, Tania Alcalde

DIRECCIÓ: Oliver Romero
COL∙LABORACIÓ: Alex Bessalduch, Martí
Pallicer

RECOMANADA PER A: majors de 13 anys
LLENGUA: Castellà
DURACIÓ: 60 min
TARGETA DE PRESENTACIÓ:

El grup de teatre del IES Juníper Serra escenifica una realitat que lamentablement es repeteix cada 18 segons
a qualque part del món, el maltracta cap a la dona. Aquest muntatge ens mostra la realitat d’una dona que
cercant la seva felicitat es casa, crea una família, compra una casa amb l’home que estima... Però viu una
realitat molt diferent del que ella volia, cada dia les situacions van a més, viure amb el seu home és
insostenible. Però ella és una dona forta i mai es deixarà humiliar.
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El taller de teatre de l’IES Juníper Serra es
reuneix els dilluns de 16:30 a 18:30h, per fer
feina amb les diferents tècniques teatrals i
preparar un muntatge de final de curs.
Enguany comptam amb la participació de
Martí Pallicer i el primer curs d'imatge i so de
l'institut, que ens varen preparar la sessió
fotogràfica de l'obra. La feina del grup sempre
s'ha centrat amb un teatre educatiu i de
consciència social, un teatre que pugui
entretenir i convidi a la reflexió. Al mateix
temps cream una activitat d'integració i feina
d'equip. El grup canvia cada any, enguany està
format per un equip de 14 persones que fan
possible aquesta posada en escena amb pocs
recursos però molta il∙lusió.
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ESCOLÀPIES PALMA
Dimecres 29 d’abril a les 20 h i dijous 30 a les 11 h
INTÈRPRETS: Amal Amhot, Liúba Bennasar,
Jaume Casasnovas, Joselyn Choquez, Gala
Delgado, Marc Escribano, Andrea Felani, Juan
Manuel Goicochea, Alessandro Govoni, Felix
Lindio, Mónica López, Aina López, Jesica
Martínez, Carlos Mayol, Alejandro Navarro,
Laura Palou, Ana María Rios, Lorena Rosellol,
Laura Salcedo, Toni Salom, Esteban Sánchez,
Xisco Veny

DIRECCIÓ: Juan Antonio García, María José
Casasola i Tona Matas

COL∙LABORACIÓ: Sonia González y Juanjo
Melchor

RECOMANADA PER A: tots el públics
LLENGUA: castellà
DURACIÓ: 90 min
TARGETA DE PRESENTACIÓ: És el segon any

Per primera vegada des de fa 10 anys, Willy Wonka, el solitari i excèntric fabricant de xocolata, obre les
portes de la seva fàbrica a cinc nins. Per aquest motiu s’han inclòs cinc bitllets daurats en l’embolcall de les
xocolatines. El cinc afortunats que trobin els bitllets faran una visita guiada per la fàbrica de xocolata,
acompanyats pel Senyor Wonka. Charlie i la fàbrica de xocolata és una peça inoblidable de Roald Dahl que no
deixa mai d’emocionar.

Mostra de Teatre Escolar, Palma 2015

que presentam una obra a la Mostra de Teatre
Escolar amb els alumnes de 3er d’ESO.
L’activitat de teatre s’ha instaurat com a
contingut curricular dins l’assignatura de
Llengua castellana, a més de ser una de les
més apreciades pels alumnes. Aquest any
esperam que sigui una experiència tan
meravellosa com l’any passat.
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ES LICEU
Dimecres 29 d’abril a les 20 h i dijous 30 a les 11 h

INTÈRPRETS: Jaume Balaguer, Lluís
Barceló, Francisco Campos, Ramón Cerdó,
Angel Dalmau, Marc Garcia, Miquel Garcia,
Aaron Hidalgo, Mercè Juaneda, Sergio
Latorre, Maria Martínez, Javier Riera,
Alejandro Toro
DIRECCIÓ: Rafel Fiol
COL∙LABORACIÓ: Teresa Pizà, Margalida
Cortés, Noemí S. Guerrero i Catalina Nadal
RECOMANADA PER A: ESO
LLENGUA: català
DURACIÓ: 60 min
TARGETA DE PRESENTACIÓ:

Les tres Gòrgones han petrificat tots als humans perquè volen quedar‐se la mar per elles totes soles.
A partir de la intervenció de Posidó, els humans tendran l’oportunitat de demostrar a les gòrgones
per què és necessari tenir la mar. Així doncs, s’hauran d’enginyar per fer servir tot el seu potencial
artístic i poètic per convèncer‐les.
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Enguany és la segona vegada que els alumnes
que fem l’assignatura optativa de teatre de 3r
ESO de l’escola Es Liceu, ens presentam a la
MTE. És per això que la feina d’aquest any ha
estat per a nosaltres molt il∙lusionant i
engrescadora. Hem preparat aquesta obra a
partir dels exercicis d’estil i de les
improvisacions fetes a classe, i el millor de tot
és que ens ho hem passat molt bé. Esperam
que la gaudiu veient‐la tant com nosaltres
l’hem gaudida fent‐la.
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ARCÀNGEL SANT RAFEL
Dimarts 5 de maig a les 20 h i dimecres 6 a les 11 h
INTÈRPRETS: Claudia Alemany, Xavier
Camps, Marta Caudet, Antoni Coll, Núria
Ferrà, Sophia Fioroni, Aina Garcias, Marc
Genovard, Jaume Gili, Lucia Gómez, Álvaro
Macías, Noa Madrid, Isabela Mariscal,
Teresa Muntaner, Celia Remón, Sergi
Riutort,
Angelina
Tasada,
Helena
Valcaneras, Mª del Carmen Vanrell
DIRECCIÓ: Joan Forteza Coll
RECOMANADA PER A: educació primària
LLENGUA: català
DURACIÓ: 50 min

Com m’agrada la tele! Estaria aferrat a ella durant tot el dia. El problema és que tota la meva família
també. I al final sempre acabam discutint per culpa d’ella. Però per moltes discussions que tenguem
no sé què faríem sense tele. Segurament tots viuríem pitjor i discutiríem més. I si no fos així?
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TARGETA DE PRESENTACIÓ:
Els més petits de l’escola que fan l’activitat
de teatre comencen amb molta força i
il∙lusió. I hem volgut transportat tota
aquesta energia al treball de l’obra. Ha
estat molt senzill, ja que els nins s’han
engrescat molt i la consideren molt seva, ja
que han creat ells mateixos els
personatges, han improvisat diferents
escenes i han creat els vídeos que
s’empren.
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CIDE
Dimarts 5 de maig a les 20 h i dimecres 6 a les 11 h
INTÈRPRETS: Marta Adrover, Javier
Angosto, Ariadna Bangueses, Sergio
Expósito, Paula García, Laia Gelabert, Irene
Luque, Núria Martínez, Carles Martí, Marta
Mir, David Sanz, Paula Solano, Núria
Solano, Roser Vallès, Clara Villalonga,
Alma Zamora
DIRECCIÓ: Maria del Mar Verd i Patrícia
Mir
MÚSICS: Tomeu Adrover, Javier Angosto,
Alejandro Carmona i Màrius Gelabert
COL∙LABORACIÓ: Escola de música CIDE
(David Subirana i Miquel Femenias)

RECOMANADA PER A: tots els públics
LLENGUA: català
DURACIÓ: 50 min
TARGETA DE PRESENTACIÓ: Som un grup

Versió d'un dels musicals més famosos. Un grup de moixos, realment especials, es reuneixen un
vespre assenyalat per decidir qui serà l'elegit per passar a una vida millor. A través dels
personatges felins se'ns presenten diferents tipus de comportament humà que es reflecteixen en
cada una de les històries contades, ballades i cantades pels nostres actors. L'expressió corporal i el
text esdevenen tot un repte en cada una de les escenes de l'obra.
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de teatre extraescolar que comprèn nins de
2n, 3r i 4t ESO. Després d'anys de fer teatre,
decidírem llançar‐nos i dur endavant un
musical tan complicat com aquest. Tot i que
tenen edats diferents, el compromís que ens
han demostrat cap al teatre, ha fet que
s'ajudassin entre ells i es convertissin en un
grup francament unit.
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IES JOSEP MARIA LLOMPART
Dimecres 6 de maig a les 20 h i dijous 7 a les 11 h

Les cultures antigues usaven un grup d'elements per explicar els patrons en la naturalesa . En aquest context, la paraula element fa referència a
l'estat de la matèria terra , aigua , aire i foc . Però igual que els elements, algunes persones poden ser imprevisibles i meravelloses a la vegada. No
és que siguin més ràpides o més fortes que altres. Només estan tocades per alguna cosa especial. Aquesta és la història d'una d'aquestes
persones... Un home que explica les seves històries tantes vegades que al final es converteix en llegenda.

INTÈRPRETS: Victor Ariza, Sofía Boch, Joan Casanyes, Julia Colom, Carolina Cembril, Nicole Fallemann, Andrea Figuerola, Paula Fiol, Marta Florit,
Carlos Gómez, Miriam Hernández, Ignasi López, Joan Jordi Matthiesen, Mar Cotaina, Marina Perelló, Marina Melis, Mariona Moranta, Cristina
Munar, David Pastor, Albert Pomar, Noelia Rojas, Jofre Urgeles, Andreu Vicedo
AUTOR TEXT: Oliver Romero
DIRECCIÓ: Catiana Cortés, Karmele Vigara, Neus Aguiló i Aurora Generelo
TÈCNICS: Valentina Mazo, Pep Verger, Alicia Manresa

LLENGUA: castellà
DURACIÓ: 75 min
COL∙LABORACIÓ:
Professorat del Dept.
d’Arts Plàstiques i d’Arts
Gràfiques
del
Cicle
Formatiu.

FOTOGRAFIA:
Albert Simón

TARGETA DE PRESENTACIÓ: L’IES Josep Maria Llompart contempla la producció teatral com a un treball conjunt i integrador de múltiples
disciplines: música, dansa, dramatització, text, escenografia, caracterització i vestuari. Es treballen tots aquests aspectes d’una forma transversal a
partir de la investigació i la creació per part dels alumnes.
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RECOMANADA PER A:
Tots els públics
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IES JOAN MARIA THOMÀS
Dijous 7 de maig a les 20 h i divendres 8 a les 11 h
INTÈRPRETS:
Rocío Bastero, Lucía Bermell, Rosanna
Canyelles, Carla Garau, Carolina Jiménez,
Rafael Mora, Camí Moyà, Tomás Nadal,
Antoni Oliver, Laura Olmo, Percy Pérez,
Oskar Pérez, Pep Lluis Pérez, Pau Ribas, Lía
Rivas, Pau Roca, Lydia Roca, Iván Sancho,
Iraia Zubia
DIRECCIÓ: Purificación Reja Balboa
COL∙LABORACIÓ: Joan Pau Múñoz, Antoni
Llofriu i Marta Tur
RECOMANADA PER A: 2n cicle ESO i
Batxillerat

LLENGUA: castellà

DURACIÓ: 70 min

TARGETA DE PRESENTACIÓ:
La divina tragèdia és la ignorància. El no saber que tots els nusos i les ombres d'una família passen a
la generació següent i a la següent, fins que algun dels seus membres, amb la consciència desperta ,
els comença a desfer.
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El teatre com una passió constructiva.
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CEIP ES PIL∙LARÍ
Divendres 8 de maig a les 11 i 19 h

INTÈRPRETS:
Lucía Troyano, Lucía Contreras, Iván López,
Nofre Estarellas, Laia Vargas, Jesica Vives,
Alejandra Van Den Bremt, Neus Porcel, Lys
Moyà
DIRECCIÓ:
Julieta Sol Nieves
RECOMANADA PER A: tots els públics
LLENGUA: català
DURACIÓ: 10‐15 min

TARGETA DE PRESENTACIÓ:
Som un grup del CEIP Es Pil∙larí que feim
teatre des de fa un any dos pics per
setmana. Ens encanta el teatre , som molt
alegres, ens agrada divertir‐nos i aprendre!
Una fada ha baixat al planeta terra a complir desitjos que facin millor a les persones. Davant un món
materialista ensenyarà el que és més important en la vida.

Mostra de Teatre Escolar, Palma 2015
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CEIP ES PIL∙LARÍ
Divendres 8 de maig a les 11 i 19 h
INTÈRPRETS:
Noemi Zoe, Carlota Martinez, Debora
Abbruzzese, Nuria Estarellas, Victoria Esteban,
Joan Miquel Pons, Teresa Vallori, Marcos
Esteban, Quimey Vargas, Álvaro Vilches,
Miriam Palmer, Adam Moya, Vanesa Lujan,
Lucia Fernández, Lucia San Martin

DIRECCIÓ:
Xisca Puigserver
RECOMANADA PER A: A partir de 5 anys
LLENGUA: català
DURACIÓ: 35 min

N’Annie i les seves amigues, viuen a un orfenat que dirigeix la Senyora Hannighan, una dona poc agradable
per assumir aquest càrrec, no li agraden els nins. El somni de n’Annie es que els seus pares vagin a recollir‐la.
Un dia, la sort li canvia, és seleccionada per passar les vacances nadalenques amb la multimilionària Olivia
Warbucks, després de milers d'aventures descobrirem si n’Annie troba els seus pares, i com acaba la seva
amistat amb Warbucks.
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TARGETA DE PRESENTACIÓ:
Som un grup del CEIP Es Pil∙larí que feim
teatre des de fa més de quatre anys dos
pics per setmana, ens agrada molt
preparar i representar obres, però
sobretot ens agraden els musicals, per això
després dels èxits de Mary Poppins, Grease
i Mamma Mia, ens atrevim amb una versió
d’Annie, el musical. Tenim entre 6 i 11
anys, alguns amb experiència i d’altres ens
estrenem enguany, però tots tenim moltes
ganes d’actuar i passar‐ho bé fent el que
més ens agrada, teatre!
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ES LICEU
Dilluns 11 de maig a les 20 h i dimarts 12 a les 11 h
INTÈRPRETS:
Aina Delgado, Alba Mei Meca, Alejandro
Ferriol, Caterina Mut, Clara Quevedo,
Claudia Figuerola, Maria Díaz, Maria
Granero, Marta Bonilla,
Martín
Figuerola, Meritxell Comas, Núria Forns,
Lluís Vazquez
DIRECCIÓ: Rafel Fiol
COL∙LABORACIONS: Noemí S. Guerrero,
Margalida Cortés i Catalina Nadal

RECOMANADA PER A:
d'Educació Primària

4t, 5è i 6è

LLENGUA: català
DURACIÓ: 60 min
TARGETA DE PRESENTACIÓ:

CRIATURADES és un muntatge fet a partir d'una reflexió sobre alguns aspectes de la societat vista pels més
menuts. Usam la sàtira i la crítica per vostra alguns estereotips del món dels adults. Hem inclòs escenes
d'exercicis d'estil i d'expressió corporal que hem anat fent durant aquest curs a les classes de teatre de
l'activitat extraescolar.
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Per a nosaltres ha estat una feina molt
motivadora preparar aquest muntatge. Tots
hem tengut l'oportunitat de proposar
improvisacions que després s'han pogut
materialitzar dins l'obra. I us ho oferim amb
molta il∙lusió. Cada un hi ha posat el millor
d’ell mateix. Esperam que vos agradi.

21

CEIP NOVA CABANA (Marratxí)
Dimarts 12 de maig a les 20 h i dimecres 13 a les 11 h
INTÈRPRETS: Pau Cardona, Lucia Cerdà,
Francisco Villalonga, Melanie Dalisay, Lorenzo
Diaz, Aida García, Coral García, Pablo García,
Manuel Guarinos, Maria Jose Guirao, Adrián
Herrada, Iker Larrubia, Lin Yahui, Mónica
Lladó, Andrea López, Juan Andrés López, Abel
Marí, Manuel Maya, Evelin Ortiz, Desireé
Perelló, Celia Perelló, Ilya Rueda, Francisco
Segura, Antonia Segura, Adelin Stoica, David
Vilaplana, Diego Zaragoza
DIRECCIÓ:
Jaume Venegas i M. Jesús Villalonga

COL∙LABORACIONS:
Elo Vallejo, Biel Minyana i la comissió de teatre
del CEIP Nova Cabana

RECOMANADA PER A: educació primària
LLENGUA: català
TARGETA DE PRESENTACIÓ:

Un espectacle únic carregat de valors i per tota la família. EL REI LLEÓ fa que l´espectador pensi en la
importància de cada una de les nostres accions i l´efecte que causen al nostre entorn. Un espectacle ple de
diàlegs i de coreografies fets pels nostres alumnes de sisè que segur faran ballar a tots els assistents.
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Desprès de l'experiència dels tres anys
anteriors del teatre a la nostra escola i la
participació a la Mostra els anys anteriors
volem que el projecte s’estengui a altres
cursos, per això enguany ja s´ha estès al segon
cicle de primària i la rebuda esta donant molts
bons resultats. Enguany presentam tot un
clàssic i una obra de creació col∙lectiva on
gaudim cada moment del treball en equip.
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ARCÀNGEL SANT RAFEL
Dimarts 12 de maig a les 20 h i dimecres 13 a les 11 h

INTÈRPRETS:
Olivia Amengual, Juan Antonio Amengual,
Mateu Coll, Alba Gili, Sofia Lozano, Desiré
Milena Morcillo, David Obrador, Núria
Ramírez, Lucía Real, Marta Riutort, Javier
Torrenteras
DIRECCIÓ: Joan Forteza Coll
RECOMANADA PER A: ESO
LLENGUA: català
DURACIÓ: 45 min

TARGETA DE PRESENTACIÓ:

La moda de fer‐se selfies traspassa fronteres. Tantes que s’ha ficat a la nostra obra. Una obra que mescla
adolescència, rialles i selfies. I tots aquests ingredients s’entremesclen tant que arriba un moment que ja no
sabem si estam vegent una obra de teatre, un grup que no sembla tal per totes les discussions que té o uns
adolescents que només tenen interès en fer‐se selfies per plasmar els seus records enlloc de gaudir del
moment.
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El grup està format per alumnes de 1r
d’ESO que s’estan apropant any rere any al
teatre a partir del joc. A més, enguany
volem emprar el teatre per entendre tots
els canvis propis de l’adolescència i
aprendre eines per saber enfrontar‐nos‐hi.
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ES LICEU
Dimecres 13 de maig a les 20 h i dijous 14 a les 11 h

INTÈRPRETS:
Dani Vasco, Erika Fernández, Maria
Alcolea,
Marina
Figuerola,
Marina
Gutiérrez, Marina Pujol, Miguel Jimeno,
Mireia Adrover, Núria Muñoz, Xisca Garcia
i Valentín Lozano
DIRECCIÓ: Noemí S. Guerrero
COL∙LABORACIÓ:
Margalida
Cortés,
Catalina Nadal, Rafel Fiol, Xisca Busquets
RECOMANADA PER A: educació infantil
LLENGUA: català
DURACIÓ: 20‐25 min
TARGETA DE PRESENTACIÓ:

Heu vist mai un follet? I un follet valent? Aquí teniu la història de com un follet que viu a un arbre,
normal i corrent, d’un bosc, normal i corrent, viu l’aventura de la seva vida per convertir‐se en el
follet més valent que s’ha vist a qualsevol bosc, normal i corrent, és clar!!!
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Per primera vegada Es Liceu es presenta amb
els més petits de la casa. Tenen 4 i 5 anys i
vénen amb moltes ganes, il∙lusió, desitjos per
complir i set de pujar dalt d’un escenari per
demostrar que ells també en saben. Aquest
també és un repte per a mi, com a directora, ja
que m’estren amb uns infants tan menuts. Ho
farem tant bé com podrem, però el més
important és que ens ho estam passant pipa
preparant El follet valent!!! Esperam que en
gaudiu tant com nosaltres!!!
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Es Liceu
Dimecres 13 de maig a les 20 h i dijous 14 a les 11 h
INTÈRPRETS: Joan Ortas, Enric Vera, Llúcia
Soler, Carme Herrero, Ariadna Civit, Marina
Bover, Núria Sieiro, Laia Ibáñez, Júlia Ramis,
Núria Dinarés, Daniela Lozano, Gori Sintes,
Joan Esteva, Daniela Díaz, Aina Ortas, Lucas
Uceda, Lluc Soler, Pep Ferriol, Sergi Jiménez,
Marc Guaïta
DIRECCIÓ: Noemí S. Guerrero
COL∙LABORACIÓ: Margalida Cortés, Catalina
Nadal, Rafel Fiol, Xisca Busquets

RECOMANADA PER A: 5è i 6È educació
infantil, 1r, 2n, 3r educació primaria
LLENGUA: català
DURACIÓ: 40 min
TARGETA DE PRESENTACIÓ:

Tres germans curiosos acabaran convertint, el que sembla un dia normal, en un gran dia! Una gran aventura
els espera darrera la porta misteriosa que ha aparegut a la xemeneia de l’escola: Tot sembla normal, una
habitació circular, un forat allà dalt, les parets de maó... però de sobte, es tanca la porta, es tapa el forat, es
fa fosc, en terra tremola, les parets se’n van... cauen, cauen, cauen i no saben a on... només hi ha colors, un
remolí de colors estridents fent una festa tots plegats... a on aniran a parar? Mai més i terra de meravelles

els esperen, però qui trobaran allà?
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Amb una idea sorgida dels infants, l’ajuda
d’una alumna de l’escola per escriure part de
la història i la meva adaptació com a directora,
vos presentam la nostra primera obra,
inventada i escrita per nosaltres!!! Enguany
ens hem atrevit i aquí ho teniu; ho estam
preparant amb molta cura i il∙lusió, i esperam
que tothom en pugui gaudir tant com ho
estam fent nosaltres. Estam tots i totes
emocionats/des, i només ens queda dir: que
comenci la funció!!!
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SANTA MÒNICA
Dijous 14 de maig a les 20 h

INTÈRPRETS:
Paula Tur, Xavier Ruiz, Joan Obrador,
Amalia Amengual, Ruth Moreno, Xim
García, Ítria Mascaró, Mª Antònia Durán,
Paula Torres

DIRECCIÓ: Pere J. Mascaró

RECOMANADA PER A: ESO i Batxiller
LLENGUA: català

Si tens parella i us duis bé, riureu, ara, si sou com el ca i el moix, potser us sonin algunes de les
escenes que veureu. Hi ha tantes relacions com parelles, però el denominador comú són els
diferents llenguatges que empren per sobreviure l'un amb l'altre.
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TARGETA DE PRESENTACIÓ:
Des del 1994 l'escola de teatre de Santa
Mònica continua amb la seva tasca
pedagògica: l'alumnat que fa teatre ens
mostra el resultat dels valors que al llarg
del procés creatiu ha experimentat.
Darrera del que es veu a l'escenari hi ha el
respecte, la creativitat, el compromís, el
divertiment, en definitiva, l'essència d'uns
joves que treballen de forma sana i que
des d'aquí volem reivindicar.
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MATA DE JONC – JONC DE TEATRE
Dijous 14 de maig a les 20 h i divendres 15 a les 11 h

INTÈRPRETS:
Francina Sastre, Jana Alguersuari, Ariadna
Sastre, Alba espinar, Martina Mas, Bet
Maria, Catalina Mulet, Lola Rosselló, Maria
Canyelles, Neus Tomàs, Clara Canals, Júlia
Martínez, Gemma Torrens, Maria Vaquer
DIRECCIÓ:
Magdalena Cabot i Antònia Mesquida
RECOMANADA PER A: educació primària
LLENGUA: català
DURACIÓ: 40 min
TARGETA DE PRESENTACIÓ:
A la nostra escola ja fa anys que realitzam
el taller de teatre com a activitat extra
curricular. Cada any hi ha persones que
se'n van i altres que arriben però tots i
totes coincidim en una cosa ben
important: Ens encanta fer teatre i ho fem
sempre amb molt de gust.
Tots hem llegit qualque vegada alguna de les seves faules més conegudes. Ara, d'una manera
diferent i actual, recordarem els missatges morals que Isop ens volia donar.

Mostra de Teatre Escolar, Palma 2015
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SANTA MÒNICA
Divendres 15 de maig a les 11 h

INTÈRPRETS:
Guillem Ferrer, Natalia Fajardo, Lydia
Rosado, Mª Rosa Frau, Margalida Frau,
Mikaela Germain, Laura Ruiz, Adriana
Tudurí, Nacho García, Inés Ferrer, Miquel
Pujol, Adriana Costa, Rubén Puentes,
Cristina Contreras, Adrian Corbelle, Marc
Cañete, Mar Vidal, Antia Bravo

DIRECCIÓ: Pere J. Mascaró
RECOMANADA PER A: ESO
LLENGUA: català
TARGETA DE PRESENTACIÓ:

El dia més important de la teva vida és el dia que et cases o el dia que coneixes per fi al teu pare?
Fer coincidir els dos aconteixaments és la bogeria que ens trasllada el musical més famós dels
darrers anys. Un repàs pels èxits que es ballaren en els 70 del grup més incombustible del
moment, ABBA.
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Des del 1994 l'escola de teatre de Santa
Mònica continua amb la seva tasca
pedagògica: l'alumnat que fa teatre ens
mostra el resultat dels valors que al llarg del
procés creatiu ha experimentat. Darrera del
que es veu a l'escenari hi ha el respecte, la
creativitat, el compromís, el divertiment, en
definitiva, l'essència d'uns joves que treballen
de forma sana i que des d'aquí volem
reivindicar.

que creix fent créixer el teatre educatiu.
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CEIP DE PRÀCTIQUES
Dilluns 18 de maig a les 20 h i dimarts 19 a les 9.30 i a les 11.30 h

INTÈRPRETS:

Ferran Lluch, Aina López, Pablo Gaudesi,
Cristina Mota, Jaume Pozas, Mario
Martínez, Laia Gili, Ana Sánchez, Aina Coll,
Nacho Coderch, Alex Soto, Robert Fiol,
Joan Marc Arabi, Cristina Mangulea, Alice
Tarta, David Tobar, Laia Pericás, Nerea Da
Encarnasao,
Lorena
García,
Núria
Rodriguez, Alvaro Blázquez

DIRECCIÓ: Maria Bel Sureda i Pep Toni
Brotons
RECOMANADA PER A: educació infantil i
primària
LLENGUA: català
DURACIÓ: 60 min

Un rei cerca cuiner per al seu sopar de noces. Després de molt de cercar, en troba un que sembla
que serà del seu gust. El que no sap el rei és que el cuiner és un poc esburbat. Aquest sopar no serà
mai oblidat en el regne.
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TARGETA DE PRESENTACIÓ:
Ens hem decidit a dur a terme una obra
pròpia i esperam que disfruteu tant com
nosaltres ho hem fet preparant‐la.
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JUAN DE LA CIERVA – COMPANYIA TINY TEATRE
Dimarts 19 de maig a les 20 h i dimecres 20 a les 10:30 h
INTÈRPRETS:

Enrique Díaz, Jairo Bertran, Nuria Urbano,
Marvin Sánchez, Aina Oliver, Lydia
Fresneda, Maica Fernández, Pablo Pradas,
Aitor Marin, Sara Díaz, Nuria Préstamo,
Miquel Mayol, Ainhoa Pomar, Laura Silva,
Francisca Bibiloni, Marc Crespí, Bernat
Comas, Olga López
DIRECCIÓ: Miquel Àngel Homar
COL∙LABORACIÓ:
Joan Moyà, Noelia Granado
RECOMANADA PER A: educació primària
LLENGUA: Català‐Anglès
DURACIÓ: 50 min
TARGETA DE PRESENTACIÓ:

Ets mallorquí i has de millorar el teu anglès? Idò, si és el teu cas has vingut al lloc correcte. Et presentam el
primer curs d’anglès específic per a mallorquins amb una nova metodologia que farà que et puguis manejar a
la perfecció amb aquesta llengua estrangera.
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Enguany la Companyia Tiny Teatre s’embarca
en el seu segon any de vida. Aquesta agrupació
va néixer amb l’esperit de fomentar entre el
seu alumnat aspectes tan importants com la
creativitat, l’expressivitat, el treball en equip,
l’autoestima i, per damunt de tot, gaudir d’una
activitat lúdica on, a més, es potencia
l’aprenentatge de dos idiomes (català i anglès)
de forma natural i contextualitzada.
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ARCÀNGEL SANT RAFEL
Dimarts 19 de maig a les 20 h i dimecres 20 a les 11 h

INTÈRPRETS:
Pau Amengual, Lluc Cladera, Eva Ageiman
Coll, Alejandro Coromina, Clara González,
Blanca del Pilar Guasp, Jose Larrosa, Josep
Rafel Lirola, Xavier Mas, Maria Massutí,
Vicenç Montesinos, Maria Nadal, Catalina
Pérez, Lluís Pérez, Aina Prats, Antonio
Sánchez, Maria Sardi, Dácil Torrens,
Andrea Torres
DIRECCIÓ: Joan Forteza Coll
RECOMANADA PER A: educació primària
LLENGUA: català
DURACIÓ: 60 min

La història de Romeu i Lulieta és coneguda per la gran majoria. Però la que nosaltres vos proposam
no és exactament la que la gent coneix, ja que hem volgut transportar la passió dels dos joves a
diferents situacions i espais, per així comprovar si el seu amor és tan fort com deia Shakespeare.
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TARGETA DE PRESENTACIÓ:
Els nins i nines de 5è i 6è de Primària de
l’escola s’han apropat a l’obra de William
Shakespeare amb molt interès i esforç, ja
que és una obra amb molt text i moltes
variacions i hi han fet molta feina per fer
gaudir el públic d’una bona estona.
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PIUS XII
Dimarts 19 de maig a les 20 h i dimecres 20 a les 11 h

INTÈRPRETS:
Maria Portalo, Irene Salom, Óscar Pérez,
Maria Garcias, Maria Serra, Aroa Taberner,
Maria Reinoso, Aina Palou, Mª Margalida
Company, Mario Nadal, Feliu Martorell,
Aurora Alberto, Sara Oliver, Lluís Sanchez,
Miquel Ferrà

DIRECCIÓ: Pere J. Mascaró

RECOMANADA PER A: ESO i Batxillerat
LLENGUA: català

El mitjà més còmode per viatjar de forma ràpida és l'avió. Teniu una plaça reservada per fer‐ho al
llarg del segle XX. En poc més d'una hora veureu com allò que us han contat, heu viscut d'infants i
heu protagonitzat... passa volant.

Mostra de Teatre Escolar, Palma 2015

TARGETA DE PRESENTACIÓ:
Pius XII viu el teatre. Damunt l'escenari hi
ha quelcom més que els alumnes que hi
actuen: hi ha tots els que abans hi pujaren,
els que ho faran més andavant, la
comunitat educativa que hi creu i ho
fomenta, l'esforç de l'APIMA i l'orgull de
saber que tots plegats formam una familia
que creix fent créixer el teatre educatiu.
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ASSOCIACIÓ TEATRÈMOL
Dimecres 20 de maig a les 20 h

INTÈRPRETS:
Alícia Martínez, Fina Gil, Sofia Milan, Mario
Guasch, Pablo Megías, Uriel Colomina,
Esteban Gatica, Oscar Villar
DIRECCIÓ: Joan Forteza Coll
RECOMANADA PER A: ESO i Batxillerat
LLENGUA: català
DURACIÓ: 55 min
TARGETA DE PRESENTACIÓ:

El bulliyng és un dels pitjors mals que pot sofrir un jove durant els seus estudis. No fa falta tenir les orelles
massa grosses, estar gras o ser diferent. Sinó que el bullying no és culpa de les víctimes, sinó dels agressors.
Són ells qui elegeixen a qui molestar, segurament, sense cap raó. I el pitjor és que la majoria de víctimes,
avergonyides per ser la diana de les burles dels altres, calla. I el silenci mata.
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El
teatre
és
expressió,
creació,
exteriorització de sentiments i emocions,...
Però també ens permet abordar temes
d’actualitat, fet que ens ajuda a treballar
aspectes molt importants per a la formació
de l’alumnat. I això és el que hem volgut
fer amb aquesta obra: sensibilitzar‐nos en
la problemàtica del bullying, perquè si
alguna vegada vivim algun cas de ben a
prop, sapiguem com reaccionar.
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PIUS XII
Dimecres 20 de maig a les 20 h i dijous 21 a les 11 h

INTÈRPRETS:

Irene Coll, Clàudia Garcia‐Ontoria, Cati
Nicolau, Marina Vaquer, Judit López, Lluís
Salas, Maria Fernández, Cristina Crespí,
Alejandro Velasco, Jorge Gómez, Marina
Gil.

DIRECCIÓ: Pere J. Mascaró
RECOMANADA PER A:
educació primària i ESO
LLENGUA: català
TARGETA DE PRESENTACIÓ:

De quantes maneres es pot contar una història? Quines escenes guardam a la memòria dels
enamorats de Verona? Pot un Shakespeare treballar‐se a les aules? Si les respostes que doneu us
semblen tòpiques, veureu una cosa diferent a la que esperau; si es surten del corrent, estau
preparats per gaudir amb nosaltres.
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Pius XII viu el teatre. Damunt l'escenari hi
ha quelcom més que els alumnes que hi
actuen: hi ha tots els que abans hi pujaren,
els que ho faran més andavant, la
comunitat educativa que hi creu i ho
fomenta, l'esforç de l'APIMA i l'orgull de
saber que tots plegats formam una familia
que creix fent créixer el teatre educatiu.
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IES FRANCESC DE BORJA MOLL
Dimecres 20 de maig a les 18:30 h i dijous 21 a les 10:30 h
INTÈRPRETS: Jose Manuel Álvarez, Paula de
Pinto, Jose de Pinto, Adrián Colomar, Ulma
Cortés, Miguel Ángel Cortés, Rodrigo Durán,
Marina Garrido, Luis Herberth Hoyos, Isaiah
Ogbonmwan, Modou Lamin, Fernando Millán,
Mar Millán, Joshua Moreno, Sebastián Quispe,
Marc Rigo, Jose David Romero, Aina Rodríguez,
Pilar Rubio e Ismael Sierra

DIRECCIÓ: Mar Millán Vivancos i Pilar Rubio
Andreu

COL∙LABORACIÓ: Departaments de plàstica,
tecnologia, informàtica, música, perruqueria i
estètica de l’IES Francesc de Borja Moll.
RECOMANADA PER A: Tots els públics,
encara que potser els nins no comprenguin bé
el seu significat.
LLENGUA: castellà

TARGETA DE PRESENTACIÓ:

Anglaterra, 1912. A la casa de l'acomodada família Birling s'està celebrant el compromís matrimonial entre
Sheila, la filla del Sr i Sra Birling, i Gerald Croft, el fill d'un gran empresari. De sobte apareix un inspector de
policia, qui anuncia que una jove s'ha suïcidat amb un desinfectant. Amb el transcórrer de l'obra es
descobreix que tots els integrants de la família van tenir alguna relació amb aquesta noia ... i van poder
contribuir en el seu suïcidi. Una obra amb un final inesperat i sorprenent i amb una moralitat i educació en
valors, que no deixarà indiferent l'espectador.
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Som un grup de 18 alumnes de 1r d'ESO,
d'entre 12 i 14 anys, i dues professores, Mar i
Pilar, de l'IES Francesc de Borja Moll. Hem
decidit representar aquest any una obra de
teatre que no sigui únicament lúdica, sinó que
ens transmeti una moralitat amb la qual
aprenguem educació per a la vida. Estem
entusiasmats en mostrar aquesta obra que
amb tanta il∙lusió i esforç estem preparant.
Esperem que us agradi molt i sortim tots de la
sala sent millors persones.
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IES FRANCESC DE BORJA MOLL
Dimecres 20 de maig a les 20 h i dijous 21 a les 12:30 h
INTÈRPRETS:
Nicol Álvarez, Oumaima Boulharrak, Kevin
Cabello, Sergio Cantano, José Manuel Díaz,
Maria Isabel Fiol, Nathali Garcia, Amaia
Iturraspe, Yamil Josees Flores, Natalie Lourido,
Selene Lozada, Laura Móronez, Francisco José
Moreno, José Manuel Navarro, Jennifer
Navarro, Pep Toni Pedregosa, Josefina Rivero,
Pilar Rubio, Susana Rueda, Jesús Sánchez,
Victoria Sendoya i Guillermo Verdera

DIRECCIÓ: Amaia Iturraspe Bellver i Pilar
Rubio Andreu

COL∙LABORACIÓ: Departament de Música,
Plàstica, Tecnologia, Perruqueria i Estètica de l'IES
Francesc de Borja Moll

Ens trobem a una classe de Literatura Universal de Batxillerat. Els alumnes entren a l’aula escoltant música i xerrant,
quan de sobte apareix el professor per a començar la classe. Aquest intenta explicar la importància del tema de l’amor
en la literatura, però els alumnes no li fan cas i fins i tot li diuen que no tenen cap interès en el tema. El professor
s’empipa i demana als alumnes que preparen un treball sobre l’amor en la literatura per al dia següent. Això fa que
comencen a cercar i llegir llibres fins que queden dormits. Quan desperten, es posen a representar petits esquetxos
d’obres literàries on apareix el tema de l’amor: el mite d’Apolo i Dafne, el trobador i la calenda maya, les Mil i una
nits, el Libro del Buen amor, Tirant lo Blanc, La Celestina, El Quijote i Don Juan Tenorio. Mentre els alumnes llegeixen
llibres i representen esquetxos, el professor crida a la seva psicòloga per a contar‐li els seus problemes. Queden al
parc per a parlar i entre ells sorgeix l’amor. L’obra acaba amb els alumnes ballant una cançó que també parla d’amor i
convidant al professor i la psicòloga a la seva festa.
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LLENGUA: català i castellà
DURACIÓ: 60 min
TARGETA DE PRESENTACIÓ:
Som un grup de 2n i 3r d’ESO ‐d’entre 13 i 16 anys‐
i dues professores, Amaia i Pilar, de l’IES Francesc
de Borja Moll. Hem decidit crear i representar una
obra de teatre que ofereixi la possibilitat de
conèixer obres de la literatura universal on es
tracta el tema de l’amor. També, a través d’aquesta
obra es fa una reflexió sobre com un professor pot
acabar desesperat perquè els seus alumnes no
l’escolten, però com, al cap i a la fi, els alumnes
l’aprecien, aprenen i tenen més il∙lusió de la que el
professor podia esperar
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SANTA MARIA
Dijous 21 de maig a les 20 h i divendres 22 a les 11 h
SINOPSI:
Una casa abandonada i misteriosa. Una colla d’al∙lots i al∙lotes es
trobaran a la casa per veure qui guanyarà l’aposta. Però hi trobaran
alguna cosa més que fantasmes.
INTÈRPRETS:
Carlota Alorda, Miquel Arbona, Marta Arbona, Joan Bover, Paula Garau,
Alicia Garcia, Aina Garcia, Yolanda Jaume, Bianca Mcfarland, Maria Pons,
Caterina Pou, Ariadna Talens
DIRECCIÓ: Mònica Fiol
COL∙LABORACIÓ: Isabel Seguí
RECOMANADA PER A: tots els públics
LLENGUA: català
DURACIÓ: 45
TARGETA DE PRESENTACIÓ:
El grup de teatre del col∙legi Santa Maria, aquest curs està format per
alumnes de 6è, 1r i 2n d’ESO, que ja duen alguns anys fent l’activitat de
teatre. Però per a alguns aquest és el primer pic que participen a la
Mostra de Teatre.

Mostra de Teatre Escolar, Palma 2015

37

JUAN DE LA CIERVA – COMPANYIA TINY TEATRE
Dilluns 25 de maig a les 20 h i dimarts 26 a les 10:30 h
INTÈRPRETS:
Carlos Escalona, Magí Payeres, Lluís Castillo,
Marc Pérez, Toni Payeres, Miquel A. Ballester,
Sergi Porcel, Victor Campos, Aleix Real, Maria
Quintanilla, Kevin Renu, Zedam Abdelkarim

DIRECCIÓ: Miquel Àngel Homar
COL∙LABORACIÓ:
Joan Moyà, Noelia Granado
RECOMANADA PER A: educació primària
LLENGUA: Català‐Anglès
DURACIÓ: 60 min
TARGETA DE PRESENTACIÓ:

En Nico és un nin que no pot deixar de llegir els llibres del seu heroi favorit: Johni Joe. Aquest personatge
fictici destaca per la seva manera de saludar i per la seva lluita constant amb el seu més terrible enemic,
Mr. Dark. Però el que en Nico no sap és que ben aviat compartirà més d’una aventura amb el seu estimat
Johni Joe.
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Enguany la Companyia Tiny Teatre s’embarca
en el seu segon any de vida. Aquesta agrupació
va néixer amb l’esperit de fomentar entre el
seu alumnat aspectes tan importants com la
creativitat, l’expressivitat, el treball en equip,
l’autoestima i, per damunt de tot, gaudir d’una
activitat lúdica on, a més, es potencia
l’aprenentatge de dos idiomes (català i anglès)
de forma natural i contextualitzada.
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JESÚS MARIA
Dimarts 26 de maig a les 20 h i dimecres 27 a les 11 h

INTÈRPRETS:
Lara Sastre, Dulce Florit, Carla Florit, Alba
González, Noemi Beleño, Rocío Beleño,
Aina Bauzá, Ferrán Pi

DIRECCIÓ: Victòria Escalas
RECOMANADA PER A: 1r cicle d’ESO
LLENGUA: català
DURACIÓ: 50 min

TARGETA DE PRESENTACIÓ:
Som un grup que des de fa anys gaudim
de la fantasia, màgia, creativitat, saviesa....
que ens aporta el teatre. I ho volem
compartir!!!
Un embull a partir de l'arribada d'una tieta de França, a una família ben situada, on amb humor es
veuran les personalitats dels seus membres, els quals viuran a partir d’una pèrdua, certs moments
interessants. Un cas per a la policia!

Mostra de Teatre Escolar, Palma 2015

39

JUAN DE LA CIERVA – COMPANYIA TINY TEATRE
Dimecres 27 de maig a les 20 h i dijous 28 a les 10:30 h
INTÈRPRETS:
Cristina González, Helena Hinojosa, Xisco
Quintanilla, David del Barrio, Andrea
Duato, Sofia Nuñez, Claudia Cañadas,
Mario Martín, Helena Rosello, Celia
Castillo, Nuria Marí, Alejandro Escalona,
Marta Portolés, Neus Pérez i Jorge
Avellaneda
DIRECCIÓ: Joan Moyà
COL∙LABORACIÓ:
Miquel Àngel Homar i Noelia Granado
RECOMANADA PER A: educació primària
LLENGUA: Català‐Anglès
DURACIÓ: 40 min
TARGETA DE PRESENTACIÓ:

És una adaptació de la llegenda de San Jordi, on no tot és el que sembla. El dragó no és tan dolent com
podem imaginar, ni les persones tan innocents. Malgrat les mentides, les pors i les ganes de lluitar, l’amistat
entre la princesa i el seu dragó seguirà viva i tots aprendran que les mentides no donen bons resultats.
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Enguany la Companyia Tiny Teatre s’embarca
en el seu segon any de vida. Aquesta agrupació
va néixer amb l’esperit de fomentar entre el
seu alumnat aspectes tan importants com la
creativitat, l’expressivitat, el treball en equip,
l’autoestima i, per damunt de tot, gaudir d’una
activitat lúdica on, a més, es potencia
l’aprenentatge de dos idiomes (català i anglès)
de forma natural i contextualitzada.
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MATA DE JONC – JONC DE TEATRE
Dimecres 27 de maig a les 20 h i dijous 28 a les 11 h

INTÈRPRETS:
Arnau Bisquerra, Claudia Bonet, Paula Cabeza, Neus
Casañas, Mariona Fuster, Maria del Mar Genovard,
Aïda Herráez, Ma Magdalena Morey, Elena Pardo,
Aina Yrla, Ariadna Valera

DIRECCIÓ: Magdalena Cabot Costa
RECOMANADA PER A:
tercer cicle de primària i ESO
LLENGUA: català
DURACIÓ: 45 min

Alguns personatges de l'obra de Stefan Zweig desfilaran per l'escenari i ens introduiran al
món de l'escriptor: la societat europea del període d'entre guerres, els seus ideals...
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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 extraescolar.
Aquesta representació és fruit del treball dels
alumnes de tercer cicle de primària i ESO que
s'entusiasmen pensant en el moment de sortir a
l'escenari.
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ARCÀNGEL SANT RAFEL
Dijous 28 de maig a les 20 h i divendres 29 a les 11 h

INTÈRPRETS:
Bàrbara Alzina, Rosa Bonet, Natalia Díez, Sergi
Guasch, Ana Jiménez, Marc Mas, Ana Mulet,
Miquel Ribot, Alba Mª Riera, Catalina Suñer,
Teresa Torres

DIRECCIÓ: Joan Forteza Coll
RECOMANADA PER A: ESO
LLENGUA: català
DURACIÓ: 45 min

TARGETA DE PRESENTACIÓ:

Els personatges dels contes clàssics que tots coneixem s’han cansat de viure al món de la fantasia i han
decidit anar al món real, amb totes les conseqüències que això comporta. Però aviat se n’adonen que potser
no han triat la millor elecció i els problemes se’ls acumulen en la seva nova vida. Fins que l’única solució que
hi veuen és anar al psicòleg a fer teràpia de grup.
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La majoria dels al∙lots i al∙lotes d’aquest grup
fa molts anys que fan l’activitat junts. Aquest
fet facilita molt el treball, i si a més, ho juntam
amb l’esforç i les ganes de treballar que porten
a classe tenim totes les eines necessàries per a
gaudir del teatre i de l’obra que preparam per
a final de curs.
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IES MADINA MAYURQA
Dijous 28 de maig a les 20 h i divendres 29 a les 11 h
INTÈRPRETS:
Clara Bergas, Àngela Sart, Sebastià Seguí,
Marta Bibiloni, Xisca Oca, Óscar Morcillo,
Karima Kehloul, Marta Juan, Luana Vidal i
Maite Nieto
DIRECCIÓ: Lena Serra
COL∙LABORACIÓ MUSICAL:
Pere Molina i Marc Laliga
COL∙LABORACIÓ ESPECIAL:
J.M. Serra, A. Ferrer i C. Gual
RECOMANADA PER A:
2n cicle d' ESO i Batxillerat
LLENGUA: català

Farem un repàs d'algunes escenes de les obres que hem anat representant durant els darrers 25
anys a l'IES Madina Mayurqa. Hem hagut de triar entre més de trenta muntatges (Sóc un llapis, La
pela és la pela, Superfort, saps? Fly, fly, Besa'm, Microteatre...), la majoria, de creació col∙lectiva.
Ha estat difícil fer ‐ne la tria. Aquest muntatge n'és el resultat.
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TARGETA DE PRESENTACIÓ:
Enguany fa vint‐i‐cinc anys que es va posar
en marxa l'activitat de teatre en el centre,
primer com extraescolar, llavors com a
optativa. Sempre hem apostat pel teatre
com una eina d'expressió, de superació
personal, de feina en equip, de joc i de
complicitats.
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SANTA MAGDALENA SOFIA
Dilluns 1 de juny a les 11 h i 20 h
INTÈRPRETS: Aina Sans, Ainhoa Mosberger,
Alba Barea, Andrea Bauzà, Arantxa Aparicio,
Aroa
Aparicio, Aura Cases, Carolina
Campomar, Emma Reus, Joan Cotón, José A.
Quesada, Juan Manuel Parrado, Lidia Gómez,
Lorena Campos, Lucía García,
Maria
Puigserver, Marina Gibert, Mateu Albertí,
Mercè Álvarez, Mercè Crespí, Mercè Rosselló,
Paula Ramis, Sara Morey, Selena Jiménez,
Sílvia Palou
DIRECCIÓ:
Cati Real, Teresa Sureda, Marga Vaquer

COL∙LABORACIÓ: Marga Giménez
RECOMANADA: des de 3r fins a 6è
LLENGUA: català
TARGETA DE PRESENTACIÓ:

Es tracta d’una història que comença a una avorrida classe de matemàtiques on, de sobte i misteriosament,
desapareix el professor. Així mateix, a poc a poc se n’adonen de què els nombres també van desapareixent...
El món pot ser un casos si els nombres deixen d’existir! Els alumnes, no massa interessats per les
matemàtiques en sí, es veuen obligats a solucionar endevinalles misterioses que tenen a veure amb els
nombres per arribar a trobar el professor i salvar el món de la desaparició dels nombres.
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Som un grup d’alumnes que hem triat teatre
com a activitat extraescolar. Ens reunim dos
pics per setmana per a assajar l’obra i també
per fer dinàmiques i entrenar els recursos
personals per ser millors actors. Hem hagut
d’aprendre moltes coses, des d’escoltar millor
els altres fins a perdre la vergonya quan
actuam... La veritat és que tot i que pot
semblar complicat això del teatre...ens ho
passam molt bé!!! Celebram que feim 10

anys i esperam que siguin molts més.
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BALMES
Dimarts 2 de juny a les 19 h i dimecres 3 a les 11 h

INTÈRPRETS:
Martin Monev, Nora Maneiro, Daniela
Pizarro, Aitana Pacheco, Aina Oliver, Irene
Niell, Carme Martí i Pau Serra
DIRECCIÓ:
Pepe Bengoechea i Gabi Roca
COL∙LABORACIÓ: Miquelet Salom
RECOMANADA PER A: infantil
LLENGUA: castellà
DURACIÓ: 10 min

Güelindal. És un lloc al que només es pot accedir per un camí.: la senda dels somnis. Entra i veuràs
que allà tot és possible!
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TARGETA DE PRESENTACIÓ:
El grup de teatre del Col∙legi Balmes porta
molts anys participant en la Mostra de
Teatre Escolar. Com una activitat
extraescolar nosaltres enfoquem el Teatre
com un mitjà de realització personal i
canalitzador d'emocions que contribueix
molt positivament al desenvolupament
personal i social dels alumnes.
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BALMES
Dimarts 2 de juny a les 20 h i dimecres 3 a les 11 h
INTÈRPRETS:
Neus Perelló, Nicolás Tapioles, Sergio
Ojeda, Virginia
Hernández,
Guiem
González, Biel Vich, Gabriela Cañete, Lucía
Barceló, Javier Marín, Paula Mesquida,
Pepe Quiñonero, Llum Perelló, Llucia
Mora, Sofía Martínez, Mónica Gelabert,
David Mascaró, Víctor Abellán i Carolina
Rakhmanova
DIRECCIÓ: Pepe Bengoechea i Gabi Roca
COL∙LABORACIÓ: Miquelet Salom
RECOMANADA PER A:
educació primària i 1r Cicle d’ESO
LLENGUA: castellà
DURACIÓ: 50 min
TARGETA DE PRESENTACIÓ:

Tres amics debaten sobre el progrés de la humanitat i es plantegen com haurà evolucionat la
societat en els temps futurs. Enmig de l'acalorada discussió tindran una trobada amb algú que els
proposa fer un viatge per viure aquesta experiència per ells mateixos.
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El grup de teatre del Col∙legi Balmes porta
molts anys participant en la Mostra de Teatre
Escolar. Com una activitat extraescolar
nosaltres enfoquem el Teatre com un mitjà de
realització personal i canalitzador d'emocions
que contribueix molt positivament al
desenvolupament personal i social dels
alumnes.
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JESÚS MARIA
Dimecres 3 de juny a les 20 h i dijous 4 a les 11 h

INTÈRPRETS:
Silvia Ballester, Paula Ballester, Silvia
Gomila, Mireia Moncho, Lucía Moreno,
Silvia Gomila, Alessandro Lehmann

DIRECCIÓ: Victoria Escalas

RECOMANADA PER A:
de 3r a 6è educació primaria

LLENGUA: català

DURACIÓ: 45 min

TARGETA DE PRESENTACIÓ:
Som un grup engrescat amb el teatre, la
seva màgia i els seus valors
Algú , d'un altre lloc, podria veure des del seu punt de vista i amb molt d'humor, la peculiaritat
dels humans.
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LA MILAGROSA
Dijous 4 de juny a les 20 h

INTÈRPRETS:
Alba Vera, Nuria Julià, Isabella Guerrero,
José Monteagudo, Agustín Procopio,
Noelia Adrover, Jennifer Garcia, Vicky
Medina, María Jesús Gómez, Ana María
García, Leyre Triana, Aina Llompart,
Gabriela Reyes, Bernardino Serra
DIRECCIÓ: Xavi Vela
RECOMANADA PER A:
Viatgers temporals, artistes frustrats i post
adolescents.
LLENGUA: castellà
DURACIÓ: 80 min

Benedetti, Galeano, Shakespeare i Calderón de la Barca cauen en un forat de cuc que els teletransporta a un
institut palmesà del segle XXI. En aquest manicomi de la cultura occidental els valents OFIAAT (Organització
de friquis infantils aficionats al teatre) hauran de lluitar contra els malèfics vaguistes i el temible professor
Speakins. Les forces de la foscor planegen sobre la llum posant cap per avall els contes de la tradició.
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TARGETA DE PRESENTACIÓ:
El dijous quan es pon el sol i els zombies
emergeixen dels seus caus un grup de
teatre anomenat OFIAAT es tanca a
l'escola per passar les que, moltes
vegades, són les millors hores de la
setmana .
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CEIP PINTOR JOAN MIRÓ
Dimarts 9 de juny a les 20 h i dimecres 10 a les 11 h
INTÈRPRETS: Chris Cabezas, Alfa Duru, Rafa
Exposito, Toni Fernandez, Beatriz Gomez, Ivan
Gonzalez, Mohamed Hallouzi, Ryad Kahlouche,
Juan D. López, Renata Morales, Christian
Moran, Isabel Moreno, Jesús Nevado, Kealy
Palma, Jeremy Rojas, Ana Santiago, Andrea
Sastre, Lluc Sbert, Rikardo Znivis, Christian
Martínez, Dylan Vera, Radostina Krasimirova,
Maria Rocio Gorreta, Maria Dolores Vazquez,
Albanessa Alcantara, Beatriz Vives.

DIRECCIÓ: Mª Antonia Ferragut, Margalida
Canyelles, Marina Vallcaneras
COL∙LABORACIÓ: Pere Dàvila (Música i Coro)
Ma Victòria Camacho (dansa i maquillatge)
Morgan Menció (dansa).

RECOMANADA PER A: educació primària
LLENGUA: català
DURACIÓ: 60 min
TARGETA DE PRESENTACIÓ:

Som a un futur on l’era digital ha substituït tota la creativitat i llibertat de pensament. La música, ha
deixat de ser lliure, original, creativa...per ser només un producte comercial. Però ha arribat el
moment, la Profecia s’ha de complir, la música tornarà a ser LLIURE!!!
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Al nostre centre treballam el teatre com a eina
importantíssima per arribar a conèixer, escoltar,
mimar i compartir il∙lusions amb els nostres
alumnes. Pensam que el teatre ens dóna
l’oportunitat de realitzar activitats d’aprenentatge
cooperatiu tant necessàries i importants avui en
dia. El teatre ens aporta experiències enriquidores
en tots els aspectes, per tant, dins l’escola ha de
tenir un paper important i fins i tot essencial. En
paraules dels nostres alumnes: El teatre ens fa
sentir especials!
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GASPAR HAUSER
Dimarts 9 de juny a les 20 h i dimecres 10 a les 11 h
INTÈRPRETS: Omar Ramírez, Ricardo Gallego,
Dani Hernando, Verito Gatica, Marta Ricci, Nando
Salas, Bastian Seguí, Jose Romero, Toni Herreros,
Seth Kimpton, Fernando Alou, David Alemany,
Chuco Nonso, Pablo Iserland, Mar Oliver, Juan Peris,
Adrián Sánchez, Nikki Glindmeyer, Sebas Torrens,
Elbio Fernandez, Dani Horrach, Dante Amin

DIRECCIÓ: Carmen Gallardo, Rebeca Gomez
GUIÓ: Maribel Morueco
PROFESSORAT: M. Ángeles Herrero, Sonia Mata,
Eric Rigo, Carmen Gallardo, Alicia Sanz, Monica
Roselló, Jero Fuentes, Marta Darder, Charo Perez

RECOMANADA PER A: tots els públics
LLENGUA: castellà
TARGETA DE PRESENTACIÓ:

Veus, cor, grup, equip, sintonia ... harmonia !!! Lluitam per aconseguir la Lluna ... i hi arribam! Els
"Gasparines" s'organitzen i també arriben al somni blau que sempre han cercat. Basat en l'Obra de Josep
Maria Espinàs i música de Xavier Montsalvatge, s'adapten textos i música per aconseguir aquest cercle blau i
flexible que sempre ens acompanya: el cercle de l'Autisme en què famílies, professionals, persones amb TEA,
i amics de l'Autisme , ens donem la mà i representem el millor viatge: el que ens porta a la visibilitat, a la
solidaritat, a la comprensió i a l'amistat.
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Per la presència Comunitària; per la Normalització,
per la Integració, per la inclusió. Perquè ens
coneguin pel nostre nom, pel que feim, pel que
som i pel que podem ser. Pels nostres drets, per les
nostres emocions, pel nostre benestar i de les
nostres famílies. Per les nostres fites i les nostres
il∙lusions. Pels moments d’alegria. Pels nostres
amics. Per tot això, i per molt més, als alumnes
amb autisme ens agrada fer teatre amb els nostres
professors i participar en la Mostra de Teatre de
l’Ajuntament de Palma. Cada any. Com qualsevol
alumne, de qualsevol escola. I que les nostres
famílies i els nostres amics venguin a veure’ns. I fer‐
ho molt bé!!
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CEIP ES PONT
Dimarts 9 de juny a les 20 h i dimecres 10 a les 10 i 11:30 h
INTÈRPRETS: Mary Adesuwa Isibor, Jessica
Anulichukwu, Clara Jordà, Núria Jiménez,
Lluna Jordà, Tomeu Mulet, Bright José
Ogbeide, Neus Aznar, Maria Martínez,
Cristna Kareem, Ivan Joya
DIRECCIÓ: Rosa Pons Horrach
COL∙LABORACIÓ: Núria Alemany Abrines
RECOMANADA PER A:
Educació infantil i primària
LLENGUA: català
DURACIÓ: 50 min

TARGETA DE PRESENTACIÓ:

Un grup d'amigues i amics viatgen a París. Totes tenen moltes ganes de conèixer la ciutat i en
especial la Torre Eiffel. El que no saben és que el viatge els guarda una sorpresa i quan ho
descobreixin canviarà el curs de l'aventura i de la seva vida.
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El grup de teatre del CEIP Es Pont té
l’oportunitat de participar, una vegada més, a
la Mostra de Teatre Escolar que organitza
l’Ajuntament de Palma.
La nostra escola hi participa des de fa molts
d’anys ja que la dramatització està integrada
en el treball de tot el centre, encara que
aquesta és una activitat extraescolar. Ens
encanta actuar sobre un escenari de veres.
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ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRE
Dijous 18 de juny a les 18 h

INTÈRPRETS:
Paula Arenas, Aina Canyelles, Clara
Carbonell, Christian Fajardo, Isabel Franco,
Miquel Àngel García, Amel Garnotel, Rosa
Marsillí, Marina Perelló, Júlia Pizà, Antònia
Ribera, Judith Rico, Aina Sánchez‐ Monge,
Andrea Sin, Sharon Landívar, Raúl Giménez
DIRECCIÓ: Catalina Inès Florit
RECOMANADA PER A: a partir de 15 anys
LLENGUA: català
DURACIÓ: 50 min

TARGETA DE PRESENTACIÓ:
Som el grup de joves de l’Escola Municipal
de Teatre, i aquest tercer trimestre hem
començat a investigar en la dramatúrgia.
Esperem gaudiu del resultat!
Treball a partir d’escenes escrites pels mateixos alumnes a partir de temes d’actualitat, i amb la
recerca d’espais diferents.
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ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRE
Dissabte 20 de juny a les 11 h
INTÈRPRETS:
Arnau Aguiló, Sabina Amengual, Jordi
Cáceres, Martí Clapés, Pau Forniés, Marcos
Garrido, Malena Haro, Nazaret Hornillo,
Aina Marragut, Pau Martínez, Júlia Martín‐
Rabadán, Maria Megías, Nerea Moyá,
Xavier Mut, Mariano Pastor, Xisco Pérez,
Nerea Salido, Luís Tejada, Laia Torras, Abril
del Carmen Vázquez.

DIRECCIÓ: Francina Garau
RECOMANADA PER A: petits i joves
LLENGUA: català i castellà
DURACIÓ: 45 min
TARGETA DE PRESENTACIÓ:

Dia de glòria aixeca l’àncora i amb tots els seus tripulats comença una apassionant aventura a la recerca
d’un tresor cap a una terra desconeguda. El capità Barbanegre planifica un pervers pla amb el seu lloro,
mentre que la resta dels tripulants, els pirates valents llops de la mar i tres dames que els acompanyen, per
què són les propietàries del mapa que condueix al tresor, gaudeixen de la travessia el millor possible. Però
una gran tempesta els duu fins a l’illa indígena on es troba la fortuna. I quan es desperten del temporal es
troben rodejats d’una tribu i no els queda més remei que...
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Som un grup de 20 alumnes d’entre 8 i 10 anys
que ens veiem tots els dissabtes. Alguns ja ens
coneixem de l’any passat, d’altres hem
començat enguany amb moltes ganes de fer
teatre i ja hem aconseguit fer un gran equip.
Ens encanta experimentar i crear, d’una
manera divertida, aprenem cada dissabte a fer
teatre partint del joc. La iniciativa i la capacitat
de superació són unes de les nostres qualitats,
així que ja estam preparats per endinsar‐nos
en una nova aventura. Enguany “Dia de glòria”
és el nostre projecte.
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ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRE
Dissabte 20 de juny a les 12 h
INTÈRPRETS:
Ingrid Arniendano, Mireia Barril, Jaume
Calafat, Aina Cirer, Olivia Fabré, Clara
Franco, Joan Marc García, Patricia Garrido,
Mateu Huguet, Aina Hurtado, Mar
LLambias, Blanca López, Marcos López,
Noemí Martínez, Júlia Martínez, Clàudia
Pascual, Marc Pericás, Sara Tato
DIRECCIÓ: Catalina Inès Florit
COL∙LABORACIÓ: Joan Aguiló
RECOMANADA PER A: tots els públics
LLENGUA: català
DURACIÓ: 45 min
TARGETA DE PRESENTACIÓ:
El grup de preadolescents de l’Escola
Municipal de Teatre treballa, després de la
creació de la peça Fuenteovejuna, a partir
de les obres de Woody Allen per a la
creació d’una comèdia de situació.
Text de creació dels alumnes basat en textos de Woody Allen com “Marits i mullers”, o “Poderosa
Afrodita” i altres improvisacions basades en les relacions familiars i romàntiques.
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ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRE
Dissabte 20 de juny a les 13 h
INTÈRPRETS: Joel Bellviure, Raquel Cañellas,
Andrea Cañellas, Juliana Castro, Ramón Cerdó,
Joan Ferrer, Yasmín Fiol, Fernando Gracía,
Laura Medina, Andreu Mut, Carlota Padilla,
Julia Riudala, Maria del Mar Roig, Diego Daniel
Sidalia, Valentina Nataly Sire, Júlia Tato, Javier
Tejada, Roberto Tejada, Jessica Melisa Tolosa,
Marta María Vàzquez
DIRECCIÓ: Magdalena Tomàs
COL∙LABORACIÓ:
Escola Municipal de Teatre de Palma

RECOMANADA PER A: ESO i Batxiller
LLENGUA: català i castellà
DURACIÓ: 45 min
TARGETA DE PRESENTACIÓ:

Els joves d'avui dia són uns desconeguts per a molts de nosaltres. Els grup d'adolescents ens
proposa un muntatge on ens mostraran qui són, què pensen de les coses que passen en el món,
com voldrien viure... És un proposta molt personal i íntima.
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A l'Escola Municipal de Teatre de Palma els
alumnes entren per sorteig. Hi ha moltíssima
demanda i és una sort entrar en el grup. Els
adolescents treballen tots els dissabtes durant dues
hores. El primer trimestre hem treballat l'escolta, la
consciència corporal, l'elenc, la màscara neutra, la
presència escènica. El segon trimestre hem
treballat els personatges i finalment, per acabar el
curs, hem introduït el text. Aquesta obra que vos
presentam és una mostra de tots els exercicis que
hem fet durant el curs. Esperam que vos ho passeu
tan bé com nosaltres aprenent!
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