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La III Onada  Cabaret Comedy Show  Gran Zombiano  

SANTA MÒNICA TEATRE  IES JUNÍPER SERRA  COL·LEGI ARCÀNGEL SANT RAFEL  
Dimecres 13 d’abril __________________ 6 Dimecres 27 i dijous 28 d’abril _________ 14 Dimarts 10 i dimecres 11 de maig ____ 22 

Más allá de los sueños  Manicomi de Societat  Mary Poppins  

IES JOSEP MARIA LLOMPART  ASSOCIACIÓ TEATRÈMOL PRODUCCIONS  CC ESCOLÀPIES PALMA  
Dimarts 19 i dimecres 20 d’abril ________ 7 Dijous 28 d’abril____________ ________ 15 Dimarts 10 i dimecres 11 de maig ____ 23 

Escola de Pirates  Només nins, per favor  Llum, càmera, acció  

CEIP DE PRÀCTIQUES  COL·LEGI PIUS XII  SANTA MÒNICA TEATRE  
Dimarts 19 i dimecres 20 d’abril  ________ 8 Dilluns 2 i dimarts 3 de maig __________ 16 Dimecres 11 de maig _______________ 24 

No som ni Romeo ni Julieta  Fantasia al teatre  Viatjant pel temps  

CEIP NOVA CABANA  COL·LEGI ARCÀNGEL SANT RAFEL  COL·LEGI ARCÀNGEL SANT RAFEL  
Dimecres 20 i dijous 21 d’abril __________ 9 Dimarts 3 i dimecres 4 de maig  ________ 17 Dimecres 11 i dijous 12 de maig ______ 25 

Arlequí, criat de dos amos  TVida  Diferentes concepciones...  

IES MADINA MAYURQA  COL·LEGI ARCÀNGEL SANT RAFEL  LA MILAGROSA  
Dimecres 20 i dijous 21 d’abril  _________ 10 Dimarts 3 i dimecres 4 de maig  ________ 18 Dijous 12 de maig _________________ 26 

Dimonions  ...la llegenda de Sant Jordi  Alícia a l’institut...  

ASSOCIACIÓ TEATRÈMOL PRODUCCIONS  ES LICEU  IES GUILLEM SAGRERA  
Dijous 21 d’abril _____________________ 11 Dimarts 3 i dimecres 4 de maig  ________ 19 Dijous 12 i divendres 13 de maig _____ 27 

LaT DeS –LA TABLA DE SALVACIÓN-  La Ventafocs... del segle XXI  Connectam amb tricicle  

IES JOAN MARIA THOMÀS  ES LICEU  SANTA MÒNICA TEATRE  
Dijous 21 i divendres 22 d’abril _________ 12 Dimecres 4 i dijous 5 de maig __________ 20 Dijous 12 de maig ______________ 28 

La insòlita i vertadera història...  Ai, la guerra!   I tu, què fas aquí?  

CEIP FELIP BAUÇA  ES LICEU  COMPANYIA TINY TEATRE  
Dimarts 26 i dimecres 27 d’abril _________ 13 Dijous 5 i divendres 6 de maig _________ 21 Dilluns 16 i dimarts 17 de maig _______ 29 

ÍNDEX 
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El devorador de pesadillas  Beneït el patí  Somni d’una nit d’estiu  

CEIP GABRIEL VALLSECA  JESÚS MARIA  COL·LEGI SANTA MARIA  
Dimarts 17 i dimecres 18 de maig ________ 30 Dimecres 25 i dijous 26 de maig _______ 39 Dijous 2 i divendres 3 de juny________ 48 

La nostra Mamma  Alícia  Sueño de una noche...  

COL·LEGI PIUS XII  CEIP ES PIL·LARÍ  GASPAR HAUSER  
Dimarts 17 i dimecres 18 de maig ________ 31 Dimecres 25 i dijous 26 de maig ________ 40 Dimarts 7 i dimecres 8 de juny _______ 49 

La vida és un Cabaret  Brossianes  L’escola que volem  

COL·LEGI PIUS XII  ES LICEU  SANTA MAGDALENA SOFIA  
Dimecres 18 i dijous 19 de maig _________ 32 Dimecres 25 i dijous 26 de maig ________ 41 Dijous 9 i divendres 10 de juny _______ 50 

Número 3  Pirates Movie  Vint per vint  

IES MADINA MAYURQA  COL·LEGI SANTA MARIA  ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRE  
Dijous 19 i divendres 20  de maig________ 33 Dijous 26 i divendres 27 de maig _______ 42 Dijous 16 de juny ________________ 51 

Guerra en crisi  El bosc màgic  La màquina conta contes  

COL·LEGI ARCÀNGEL SANT RAFEL  JUAN DE LA CIERVA-COMPANYIA TINY TEATRE  ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRE  
Dijous 19 i divendres 20  de maig  _______ 34 Dilluns 30 i dimarts 31 de maig _______ 43 Dissabte 18 de juny  _______________ 52 

Alicia en el País...  Vaja quin hotel de somni!  Little Tim 
COL·LEGI BALMES  CEIP ES PONT  ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRE  
Dijous 19 i divendres 20  de maig  _______ 35 Dimarts 31 de maig i dimecres 1 de juny_ 44 Dissabte 18 de juny  _______________ 53 

People have the power  La flor Romanial  Romeo i Julieta  

COL·LEGI BALMES  CCEE PINYOL VERMELL  ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRE  
Dijous 19 i divendres 20  de maig  _______ 36 Dimarts 31 de maig i dimecres  1 de juny_ 45 Dissabte 18 de juny  _______________ 54 

Dins un llibre, mil històries La Ratonera  El viatge de Nur  

ESCOLA MATA DE JONC  IES FRANCESC DE BORJA MOLL  ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRE  
Dilluns 23 i dimarts 24 de maig _________ 37 Dimecres 1 i dijous 2 de juny _________ 46 Dissabte 18 de juny ________________ 55 

Quan sigui gran seré...  Un cas resolt?  Escenes   

JUAN DE LA CIERVA-COMPANYIA TINY TEATRE  COL·LEGI JESÚS MARÍA  ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRE  
Dimarts 24 i dimecres 25 de maig _______ 38 Dimecres 1 i dijous 2 de juny__________ 47 Dissabte 18 de juny ________________ 56 
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L'onada és el nom d'un moviment creat en un exercici de classe d'un professor d'història americà 
ara fa cinquanta anys. A partir dels fets reals s'han fet llibres, documentals, pel·lícules i obres de 
teatre. La III Onada és la nostra particular visió actualitzada d'una experiència que creim va més 
enllà de l'experiment educatiu.  
 

 
 
INTÈRPRETS:  
Adrià Mascaró, Marga Fuentes, Paula Tur, 
Xavier Ruíz, Joan Obrador, Ítria Mascaró, 
Ruth Moreno, Xim García, Mª Antònia 
Durán, Paula Torres, Guillermo Ferrer. 
 
DIRECCIÓ:  
Esperança Font i Pere J. Mascaró 
 
RECOMANADA PER A: ESO i Batxillerat 
 
LLENGUA: català 
 
DURACIÓ: 80 min 
 
TARGETA DE PRESENTACIÓ:  
Aquest és un grup format per alumnes i 
exalumnes del col.legi Santa Mònica. 
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. 
 

Santa Mònica Teatre  
Dimecres 13 d’abril les 20 h  
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Les princeses del segle XXI ja no necessiten ser salvades per cap príncep blau. Al príncep li fa fàstic despertar a la Bella 
Dorment, una senyora que fa cent anys que dorm! Blancaneus no vol casar-se amb el seu promès, el que ella vol és 
formar una parella de fet amb un nan! La Ventafocs s'ha convertit en una choni. Les Malèfiques reclamen una història 
per a elles amb final feliç. Peter Pan està desorientat i Aladin no sap què ha de fer per tornar enamorar a Jasmin, qui vol 
demanar-li el divorci. Un passeig amb les criatures dels contes des d'una òptica revisada, crítica i humorística.  

 

INTÈRPRETS:   
Marina Bárcenas, Nerea Beunza, Maribel 
Calleja, Judith Cañellas, Clara Carbonell, Iris 
Céspedes, Andreu Clar, Narcís Espinosa, 
Christian Fajardo, Kate Galkina, Miguel Ángel 
García, Óscar García, Maria del Mar Garcies, 
Jesse Heittinga, Lara Kardos, Rosa Marsillí, 
Maribel Mayans, Vielva Oberladstatter, Naomi 
Pacheco, Helena Pérez, Lucía Rosselló, Irene 
Rubio, Aina Sánchez-Monge, Luciano Scalzone, 
Alba Torres, Elena Velcev. 
 
DIRECCIÓ: 
Neus Aguiló, Aurora Generelo, Karmele Vigara. 
 
COL·LABORACIONS:  
Jorge Gómez, Sergio Generelo 
 
RECOMANADA PER A:  
ESO i Batxillerat 
 
LLENGUA: castellà 
DURACIÓ: 60 min 
TARGETA DE PRESENTACIÓ: 
L’Institut preveu 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. 
 

IES Josep Maria Llompart 
Dimarts 19 d’abril les 20 h i dimecres 20 a les 11 h 
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 INTÈRPRETS:  
Lorena Hernández, Toni Homar, Lorena Boned, 
Sergi Mates, Abril Martínez, Elena Bueno, Javier 
Melgar, Ana Laura Medina, Ángel Pacheco, 
Marçal Canyadell, Maria Font, Lucía Cabello, 
Sonia Cáceres, Victor González, Zaira Navas. 
 
DIRECCIÓ:  
Maria Bel Sureda, Pep Toni Brotons. 
 
TÈCNICS:  
Mario González, Aaron Peri, Maria Pérez. 
 
TALLERS: 
Lidia Bagase, Noa Ruiz, Alez Ruiz, Paula Peña 
 
RECOMANADA PER A:  
Educació infantil i primària 
 
LLENGUA: català 
 
DURACIÓ: 60 min 
 
TARGETA DE PRESENTACIÓ: 
Enguany és el nostre darrer any al centre. Per 
acomiadar-nos, res millor que fer-ho fent 
teatre. 
 

CEIP de Pràctiques 
Dimarts 19 d’abril les 20 h i dimecres 20 a les 09.30 h i a les 11.30  

 

Un capità obre una acadèmia per aprendre l’ofici de pirata. Una de les proves per aconseguir el títol és la 
recerca d’un tresor. Els seus alumnes es veuen immersos en una autèntica aventura. 
El text és del mestre Pep Toni Brotons. 
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Enguany representam una versió de tot un clàssic de William Shakespeare, una versió ben divertida, on els 
personatges narren la història de Romeo i Julieta d’una perspectiva diferent a la que coneixem. 

INTÈRPRETS:  
Letizia Algaba, Sara Alou, Alessia Elena Carbonaro, 
Adrian Cobo, Anelia Crehuet, Daniel del Rio, Ali 
Franco, Iván García, Carla Jaume, Honorio López, 
Maria Elena Minuesa, Nataly Miroslava, Pedro 
Mulet, Marcos Murillo, David Oliver, Joan Prats, 
Rubén Quevedo, Marc Sabater, Andy Jefferson 
Salomon, Paula Sánchez, Magdalena Serra, Javier 
Valle, Pedro Varela, Ariadna Sevilla. 
DIRECCIÓ:  
Jaume Venegas, Teresa López. 
COL·LABORACIÓ:  
Videos i Tècnic: Elo Vallejo 
Decorats: Maria Jesús Villalonga    
I Mestres del tercer cicle. 
RECOMANADA PER A:  
Educació Primària i primer cicle d’ESO 
LLENGUA: català, catellà, anglès. 
DURACIÓ: 60 min 
TARGETA DE PRESENTACIÓ:  
L’any 2011 començàrem el nostre project. Una 
escola de teatre integrada dins les àrees de 
llengües. Amb els 9 grups que feim teatre a l’escola 
es fa una feina que no es veu, treballam valors com 
l’amistat, el respecte, el treball en equip i el 
compromís i desenvolupam habilitats com la 
creativitat, en definitiva treballam per una educació 
integral dels nostres infants. Enguany, us 
presentam una versió de tot un clàssic d’en William 
Shakespeare: “Romeo i Julieta”, una adaptació ben 
divertida que hem fet amb molta il·lusió. Amb tots 
vosaltres... “No som ni Romero ni Julieta”. 

CEIP Nova Cabana 
Dimecres 20 d’abril a les 20 h i dijous 21 a les 11 h 
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Arlequí és un viu, un espavilat. No dubtarà a oferir els seus serveis a dos amos diferents... dos amos 
que en realitat són dos vells enamorats...  Florin i Beatriu. L’una busca l’altre a Venècia, disfressada 
del seu germà mort en duel... i l’embolic no fa més que començar. 
 

 

 

INTÈRPRETS:  
Julia Servera, Alejandro Diaz, Marc Ramis, 
Harpo Joan Alberola, Lena Torres, Mireia 
Arrom, Sofia Ruíz, Eduard Sebrafin, Blanca 
Comas, Izan Ferragut. 
 
DIRECCIÓ: Carles Pujols 
 
RECOMANADA PER A: Tots els públics. 
 
LLENGUA: català 
 
DURACIÓ: 30 min 
 
TARGETA DE PRESENTACIÓ: 
El grup d’activitat extraescolar dels més joves, 
des dels seus inicis, sempre ha treballat sobre 
autors clàssics. Especialment, Plaute, Goldoni, 
Molière i E. Labiche. Tret d’una obra de Josep 
Benet i Jornet, autor contemporani català. 
Ara el grup torna a visitar Goldoni amb 
ARLEQUÍ, CRIAT DE DOS AMOS. 
Anteriorment, ho havia fet amb ELS 
ENAMORATS. 
Totes les seves presentacions han estat 
adaptacions de l’original del mateix títol, 
ateses les pròpies característiques del taller. 

IES Madina Mayurqa 
Dimecres 20 d’abril a les 20 h i dijous 21 a les 11 h  
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Dolcets, petitets, pometes, amb galtetes,... unes monades, uns angelons. Mai no fan de les seves... tot és 
tranquil quan no hi són i caòtic quan apareixen. Perquè són uns dimonions! 
Fan preguntes impertinents, sempre diuen la veritat (quan no toca), són intransigents, cridaners, caparruts, 
uns dimonions. 
Però sempre ens falta alguna cosa si no hi ha... dimonions. 
 
 

 
 
INTÈRPRETS: 
Carlota Palmer, Fina Gil, Ionela Carrión, Neus 
Bou, Mateu Huguet, Mora Filgueira, Marina 
Caballero, Duna Fernández, Sergio Danailov, 
Unai Ortiz, Sofia Milan, Pablo Megías, Uriel 
Colomina, Esteban Gatica, Oscar Villar. 
 
DIRECCIÓ: Joan Forteza   
 
RECOMANADA PER A:  
Segon cicle d’ESO i Batxillerat 
 
LLENGUA: català  
 
DURACIÓ: 60 min 
 
 
TARGETA DE PRESENTACIÓ:  
 
Els joves de Teatrèmol oblidam durant una 
hora i mitja a la setmana totes les 
preocupacions de l’adolescència creant un 
espai on jugar, crear, exterioritzar sentiments i 
emocions... Però també un espai on treballar 
temes d’actualitat, com el bullying, les 
relacions socials o les discapacitats. 

Associació Teatrèmol Produccions 
Dijous 21 d’abril a les 20 h  
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2053. El canvi climàtic ja és irreversible, i tanta calor ha acabat per fondre les “cervelleres” ja prou foses per 
la inconsciència. LaT deS –La Tabla de Salvació- és un programa concurs cibertelevisat en els cinc continents 
que premia l’estupidesa. Els tres concursants més estúpids viatjaran a Mart, planeta de terraformació ocupat 
per les Alphes, les èlits femenines de la Terra. 

 

INTÈRPRETS:  
Pablo Vázquez, Francesc Gutiérrez, Vicky 
Hernández, Rome Languita, Marina Barceló, 
Ruth Moreno, Alicia Mayol, Mar Carrasco, Aina 
Ballester, Benito Martínez, Patricio Scamuffo, 
Jordi Fontana, Xavi Amengual, Mar Roig, 
Andrea Martínez, Pere Molina, Anna Roig, Alba 
Casares, Roxanne Paisan, Llucia Ponseti, 
Soraya González, Marta Tur, Jasmina Ferrer, 
Isabel Orcera, Ainhoa Sansó,  Andrea Barranco, 
Sydney Power, Miquel Amengual, Antonio 
Soriano, María Vallejo. 
 
DIRECCIÓ: Reja Balboa 
 
COL·LABORACIÓ:  
Aina Francia, Fran García, Rosanna Canyellas, 
Rocío Bastero. 
 
RECOMANADA PER A:  
2n cicle d’ESO i Batxillerat 
 
LLENGUA: castellà 
DURACIÓ: 90 min 
 
TARGETA DE PRESENTACIÓ: 
En Thomàs teatre, el grup és la nostra 
força, la responsabilitat i la cooperació les 
nostres eines, i la creativitat la nostra 
passió. 

 

IES Joan Maria Thomàs 
Dijous 21 d’abril a les 20 h i divendres 22 a les 11 h  
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Aquesta obra és l’adaptació d’unes altres dues ja existents: “Quilos i quilos de Sant Jordi”, de Núria Llunell i “Dracs i 
prejudicis”, de Lluís Solé, que nosaltres hem “fusionat” en una sola, adaptada als interessos i característiques del grupet 
del Taller de Teatre de la nostra escola i incorporant alguns números musicals. 
Després d’una gran feina d’investigació, vos representam de manera fidel quina va ser la vertadera història del Drac de 
Sant Jordi, que va donar lloc a la famosa llegenda i a la celebració, arreu del món, del Dia del Llibre. 
Al llarg de la representació descobrireu que no tot va passar com sempre ens han contat i coneixereu l’existència de 
personatges que van ser molt importants però que al llarg dels segles han caigut en l’oblit.  
 
 
 
 

 
INTÈRPRETS:  
Giuliano Brunet, Peether Estrada, Adis Muñoz, 
Alex de la Fuente, Joan Tribaldos, Daniel 
Hroshkov, Àngela M. Teixeira, Carmen Castilla, 
Marina García, Mazen i Judi Al Abdah. 
 
DIRECCIÓ: Bel Porcel 
 
COL·LABORACIÓ:  
Elies Allès, Esteve Capó, Laura Hernández. 
 
RECOMANADA PER A: Educació Primària 
 
LLENGUA: català 
 
DURACIÓ: 60 min 
 
TARGETA DE PRESENTACIÓ:  
Sona el timbre de l’esplai i tots els nins i nines 
van ràpid pels passadissos i escales de l’escola 
per anar a jugar al pati... Tots? No! Un grup 
d’alumnes de 5è i 6è es dirigeix cada dia al saló 
d’actes, on es troben els mestres amb els que 
formen el Taller de Teatre del CEIP Felip Bauçà 
i, mentre dura l’estoneta del pati... imaginen, 
creen, comparteixen, es comuniquen, actuen i, 
sobre tot, es diverteixen! 
 
 

CEIP Felip Bauçà 
Dimarts 26 d’abril a les 20 h i dimecres 27 a les 11 h  
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El grup de teatre IES Juníper Serra presenta un espectacle musical on els balls, la màgia i el cabaret deixen a 
una banda el text per donar més protagonisme al gest, a les intencions i a l’humor. 
Números de Cabaret, Clown, Màgia Còmica, circ i teatre negre fan d’aquest collage una diversió per a tots els 
públics. 
 

 
INTÈRPRETS:  
Lucía Luna, Manuel Luna, Iván Estévez, Janelis 
Rodríguez, Sonia Salaou, Carlota Valle, Viki de 
la Canal, Andrea Pérez, Ainara Patón, Lorenzo 
Sastre, Manuel Valle, Andrea Sastre, Sara 
Martín, Goizane Álvarez. 
 
DIRECCIÓ: Oliver Romero 
COL·LABORACIÓ:  
Alex Besalduch, IES Juníper Serra 
 
RECOMANADA PER A: Tots els públics 
LLENGUA: Gestual 
DURACIÓ: 60 min 
 
TARGETA DE PRESENTACIÓ: 
El taller de teatre de l’IES Juníper Serra es 
reuneix els dimarts de 16 a 18, per fer feina 
amb les diferents tècniques teatrals i preparar 
un muntatge per la Mostra de Teatre Escolar 
de Palma. 
Enguany presentam un muntatge sense text, 
on el cabaret, la música i la màgia son els 
ingredients principals. 
El grup es va renovant cada any, enguany està 
format per un equip de setze persones que fan 
possible aquesta posta en escena que es fa 
amb pocs recursos, però molta il·lusió. 

IES Juníper Serra 
Dimecres 27 d’abril a les 20 h i dijous 28 a les 11 h  
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Associació Teatrèmol Produccions 
                                                Dijous 28 d’abril a les 20 h  

 
INTÈRPRETS:  
Fina Gil, Mario Guasch, Alicia Martínez. 
 
DIRECCIÓ: Joan Forteza  
 
RECOMANADA PER A:  
2n cicle d’ESO i Batxiller 
 
LLENGUA: català 
DURACIÓ: 50 min 
 
TARGETA DE PRESENTACIÓ:  
Els joves de Teatrèmol oblidam durant una 
hora i mitja a la setmana totes les 
preocupacions de l’adolescència creant un 
espai on jugar, crear, exterioritzar 
sentiments i emocions,... Però també un 
espai on treballar temes d’actualitat, com 
el bullying, les relacions socials o les 
discapacitats. 
 
 La societat d’avui en dia és una cruïlla de cultures, de personalitats, de creences,… Tota aquesta multiculturalitat ens ofereix diferents possibilitats d’obrir-nos al 

món. Però no tothom ho veu així; n’hi ha que prefereixen apartar tot aquell que no sigui com ell, ja sigui pel seu color, la seva forma de pensar i actuar, les seves 
mancances, addicions... 
I amb aquestes ens trobam nosaltres: tancats en aquest manicomi perquè tothom considera que estam bojos. Perquè som moros, maltractats, drogoaddictes, 
discapacitats, homosexuals, ... En definitiva, diferents als altres. 
Però realment som diferents? Qui marca la diferència? Què és el normal? Per què creuen que estam bojos? Per què ens volen apartar de la societat? És una 
persona pitjor per ser d’un color o un altre? O per tenir la preferència sexual que es vulgui? 
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Estam cansats dels adults! Dels pares, dels professors, dels directors… De tots els adults! Per què 
ens fan sempre la vida impossible i no ens deixen fer mai res? Que pesats! Com ens agradaria 
despertar-nos i trobar que no hi hagués adults. Si! Un món amb només nins. I així poder fer el que 
vulguem! Seria genial! Però és impossible… 
… I si no fos impossible? Què passaria en un món on només hi hagués nins i que ells s’haguessin de 
preocupar de cuinar, fer de mestres, de metges… Ui! Quin perill! 

 
 
INTÈRPRETS:  
Isabel Martínez, Alexia Otero, Pau 
Alzamora, Neus Bonacasa, Rocío Díez, 
Marta Alaminos, Alejandra Valle, Jana 
Soler, Gloria Coll, Aina Amor, Silvia Coll, 
Paula Jiménez. 
 
DIRECCIÓ: Joan Forteza Coll 
 
RECOMANADA PER A:  
Educació Primària 
 
LLENGUA: català 
 
DURACIÓ: 50 min 
 
 
TARGETA DE PRESENTACIÓ:  
 
L’activitat de teatre al col·legi fa molts anys 
que es dur 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. 
 

Col·legi Pius XII 
                                                                                       Dilluns 2 de maig a les 20.00 h i dimarts 3 a les 11 h  
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Col·legi Arcàngel Sant Rafel 
                                                                                       Dimarts 3 de maig a les 20.00 h i dimecres 4 a les 11 h  

  

 

 
 
INTÈRPRETS:  
 
Elena Álvarez, Magdalena Bennasar, Saray 
Maria Bucuras, Catalina Tomàs Cárdeno, 
Javier Fernández, Paola González, Alicia 
Mas, Núria Perelló, Chinonso A. Ukeje. 
 
DIRECCIÓ: Joan Forteza Coll 
 
RECOMANADA PER A:  
Educació Infantil i primer cicle de Primària 
 
LLENGUA: català 
 
DURACIÓ: 30 min 
 
 
TARGETA DE PRESENTACIÓ:  
 
Fa dotze anys començàrem l’activitat de 
teatre al col·legi Sant Rafel. Al principi 
fórem dos grups, però amb el pas del 
temps hem anat creixent i ara som molts 
els nins i les nines que es posen en la pell 
d’un altre per viure milions de situacions i 
emocions. 
 
 
 
 

Ens encanta disfressar-nos, posar veus, fer d’un altre, jugar, ballar, … Ho feim a l’escola, a casa, al 
parc … I avui anam al teatre. Ui, si estam damunt l’escenari! I per què no ens disfressem, posam 
veus, feim d’un altre, jugam, ballam … aquí damunt? Sí, juguem a fer teatre! 
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 A molts nins els encanta estar tot el dia enganxats a la televisió, sense fer cas de res més i mirant programes 
que moltes vegades no són per la seva edat.  
El que no els encantarà tant serà que la seva vida es convertirà en una gran televisió i els seus pares els 
despertaran com comentaristes de futbol o els faran anuncis per explicar-los què hi ha per berenar, i la seva 
escola es convertirà en un gran plató on es rodarà “Pasapalabra”, “Mujeres y Hombres” o “La Voz”.    
 

 
 
INTÈRPRETS:  
Marina Cobo, Alejandro Coromina, Mara 
León, Vicenç Montesinos, Catalina Pérez, 
Tomeu Torres, Ernesto Romero, Britney 
Ascarrunz. 
 
DIRECCIÓ: Joan Forteza Coll 
 
RECOMANADA PER A:  
3r cicle de educació Primària i ESO 
 
LLENGUA: català 
 
DURACIÓ: 40 min 
 
 
TARGETA DE PRESENTACIÓ:  
 
Fa dotze anys començàrem l’activitat de 
teatre al col·legi Sant Rafel. Al principi 
fórem dos grups, però amb el pas del 
temps hem anat creixent i ara som molts 
els nins i les nines que es posen en la pell 
d’un altre per viure milions de situacions i 
emocions. 
 

Col·legi Arcàngel Sant Rafel 
                                                                                   Dimarts 3 de maig a les 20.30 h i dimecres 4 a les 11.30 h  
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Conta la llegenda de Sant Jordi que fa molt i molt de temps hi havia un drac monstruós, amb les urpes 
llargues i l’alè de foc, el que no ens explica és que en algun lloc remot i llunyà n’hi havia dos!!! Dos dracs 
monstruosos, amb els urpes llargues i l’alè de foc... Una història, la qual estau segurs, de conèixer d’allò més 
bé? Vos convidam a descobrir la vertadera història dels cavallers de Sant Jordi... 
 

INTÈRPRETS:  
Carla Vargas, Bàrbara Vázquez, Maria Alcolea, 
Vera Morales, Natalia Uceda, Marina 
Figuerola, Miguel Jimeno, Inés Vargas, Carme 
Gavala, Sofia Pinela, Valeria Ledesma, Andrea 
Manzano, Marina Pujol, Pau Mora. 
 
DIRECCIÓ: Noemí S. Guerrero 
 
COL·LABORACIÓ:  
Rafel Fiol, Margalida Cortés 
 
RECOMANADA PER A:  
Educació Infantil 
 
LLENGUA: català 
DURACIÓ: 30 min 
 
TARGETA DE PRESENTACIÓ:  
Des de fa 18 anys a la nostra escola s’ofereix 
any rere any l’extraescolar de teatre a infantil i 
primària, sempre amb un gran èxit de 
participació. Enguany som prop de 60 
alumnes. També es treballa com a optativa 
amb els més grans, a ESO.  
Ara participam a la mostra amb moltes ganes i 
il·lusió, i amb 4 obres interpretades des dels 
més petits de la casa, que tenen 3 anys, fins als 
més grans de l’escola, que compten ja amb 15 
anys. 
 

Es Liceu 
                                                                                   Dimarts 3 de maig a les 20.00 h i dimecres 4 a les 11.00 
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Tothom coneix la història de la Ventafocs, aquesta que podreu veure aquí és tal qual la història que coneixem 
però ubicada en el nostre segle… Imaginau-vos ratolins amb telèfons mòbils, ratolins fent rap, unes fades 
molt modernes que passen de les carabasses… tot això amb l’essència de sempre, la màgia i remarcant el 
valor de l’amistat. 

INTÈRPRETS:  
Joan Ortas, Isabel Sintes, Carme Herrero, 
Ariadna Civit, Núria Barceló, Enric Vera, Xisca 
Garcia, Marina Gutiérrez, Mireia Adrover, 
Núria Muñoz, Valentín Lozano, Sofia Cardell, 
Marina Bover, Júlia Ramis, Núria Dinarés, Laia 
Ibáñez, Núria Sieiro, Jesús Lara, Daniela Diaz, 
Naima Parrilla, Lucca Morales, Pep Ferriol, Aina 
Ortas, Gori Sintes, Lucas Uceda, Aroa Serrano, 
Ruben Roman, Joan Esteve. 

DIRECCIÓ: Noemí S. Guerrero 

COL·LABORACIÓ:  
Rafel Fiol, Margalida Cortés, Xisca Busquets 

RECOMANADA PER A:  
1r, 2n i 3r d’Educació Primària 

LLENGUA: català 
DURACIÓ: 45 min 
TARGETA DE PRESENTACIÓ:  
Des de fa 18 anys a la nostra escola s’ofereix 
any rere any l’extraescolar de teatre a infantil i 
primària, sempre amb un gran èxit de 
participació. Enguany som prop de 60 alumnes. 
També es treballa com a optativa amb els més 
grans, a ESO.  
Ara participam a la mostra amb moltes ganes i 
il·lusió, i amb 4 obres interpretades des dels 
més petits de la casa, que tenen 3 anys, fins als 
més grans de l’escola, que compten ja amb 15 
anys. 
 

Es Liceu 
                                                                                   Dimecres 4 de maig a les 20.00 h i dijous 5 a les 11.00 h 
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Ai, la Guerra...! fa un breu repàs per les diferents guerres que han tengut lloc al llarg de la història, destacant 
els absurds motius que les provoquen i deixant en evidència la inutilitat d’aquestes. Amb el rerefons de la 
Història (època clàssica, edat mitjana, etc) se posa de manifest els valors universals que encara persisteixen per 
condemnar l’ús de les armes. 
 

INTÈRPRETS:  
Marc Adamuz Izabal, Eva Agueda Galan, 
Marta Bonilla Oliver, Aina Delgado Martin de 
la Fuente, Maria Díaz Franco, Alejandro 
Ferriol Lacal, Nuria Forns Morla, Lucía Garcia 
Andujar, Marc Guaita Gui, Sergi Jimenez 
Nogues, Sofia Marí de Diego, Caterina Mut 
Momblanch, Clara Quero Nigorra, Lluis 
Vazquez Carrió. 
 
DIRECCIÓ: Rafel Fiol 
COL·LABORACIÓ: Noemí Sobrino 
 
RECOMANADA PER A:  
2n i 3r cicle de Educació Primària 
 
LLENGUA: català 
DURACIÓ: 45 min 
 
TARGETA DE PRESENTACIÓ:  
Des de fa 18 anys a la nostra escola s’ofereix 
any rere any l’extraescolar de teatre a 
infantil i primària, sempre amb un gran èxit 
de participació. Enguany som prop de 60 
alumnes. També es treballa com a optativa 
amb els més grans, a ESO.  
Ara participam a la mostra amb moltes 
ganes i il·lusió, i amb 4 obres interpretades 
des dels més petits de la casa, que tenen 3 
anys, fins als més grans de l’escola, que 
compten ja amb 15 anys. 
 
 

Es Liceu 
                                                                                   Dijous 5 de maig a les 20.00 h i divendres 6 a les 11.00 h 

  



 

Mostra de Teatre Escolar, Palma 2016         22 

Ficam tretze persones que no es coneixen dins una casa i feim un programa de televisió. Sí, és cert: ja existeix.  
Feim un vídeo parlant a la càmera i el penjam a youtube. Sí, és cert: ja existeix. 
Cream un atac de zombies. Sí, és cert: ja existeix. 
Juntem totes les idees anteriors a una obra. Això no existeix. O sí: a Gran Zombiano. 

 
 
INTÈRPRETS:  
Olivia Amengual, Juan Antonio Amengual, 
Jaume Cortés, Jaume Genovard, Alba Gili, 
Marc Enrique López, Sofia Lozano, David 
Obrador, Núria Ramírez, Lucia Real, Marta 
Riutort, Aina Ruiz, Alejandro Vich. 
  
DIRECCIÓ:  
Juan Forteza Coll 
 
DURACIÓ: 55 min 
 
RECOMANADA PER A: ESO 
 
LLENGUA: català  
 
TARGETA DE PRESENTACIÓ:  
Fa dotze anys començàrem l’activitat de 
teatre al col·legi San Rafel. Al principi 
fórem dos grups, però amb el pas del 
temps hem anat creixent i ara som molts 
els nins i les nines que es posen en la pell 
d’un altre per viure milions de situacions i 
emocions. 

Col·legi Arcàngel Sant Rafel 
                                                                                  Dimarts 10 de maig a les 20.00 h i dimecres 11 a les 11.00 h 
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Mary Poppins, és una singular i extravagant institutriu que té poders màgics. Gràcies a aquests i a la seva 
manera d’educar, ensenyarà als nins els valors més importants de la vida. 
 

INTÈRPRETS: 
Juan Pablo Agudelo, Martí Arnau, Blessilda 
Bernabé, Emmily Estrada, Paula Fernández, 
Carlota Fiol, Marina Forteza, Pablo Fuentes, 
Juan Manuel Goicoechea, Juan José Gómez, 
Andrés Herrera, Sandra Márquez, Sabina 
Martínez, Sebastian Miralles, Armando Ortiz, 
Andrés Pareja, Toni Pol, Alejandra Rojas, 
Chiara Romagnino, Rayner Sánchez, Miguel 
Sans, Steffi Sans. 
 
DIRECCIÓ: Juan Antonio García, M. José 
Casasola, Tona Matas 
 
COLABORACIÓ:  
Sonia González, Juanjo Melchor 
 
RECOMANADA PER A: Tots els públics 
LLENGUA: castellà 
DURACIÓ: 90 min 
 
TARGETA DE PRESENTACIÓ: 
És el tercer any que presentam una obra a la 
Mostra de Teatre Escolar amb els alumnes de 
3r 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. 
 

CC Escolàpies Palma 
                                                                                  Dimarts 10 de maig a les 20.00 h i dimecres 11 a les 11.00 h 
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Santa Mònica Teatre 
Dijous 12 de maig a les 11 h  

 

Amb el cinema, la humanitat ha intentat fer els seus somnis realitat a través de la pantalla. Idò 
nosaltres ho farem a  l’escenari. Benvinguts al nostre petit homenatge al món del cinema, des dels 
seus inicis, fins els nostres dies. 

 

INTÈRPRETS: 
Marc Rodríguez, Pau Gomila, Lluís 
González, M. de Lluc Amorós, Adrià 
Amorós, Lluís Jaume, Laura Joukaine, 
Marta López, Ana López de Suso, Carolina 
Marín, Elena Martín, Lorena Martín, 
Ariadna Oliva, Eduardo Alejandro, Aina 
Matas, Davinia Ramón, M. Victoria Barcos, 
Laila Salas, Alba Suárez, Joan Miquel 
Xamena. 

DIRECCIÓ:  
Ana Mari Gago i Pere J. Mascaró 
 
RECOMANADA PER A: Educació Primària 
LLENGUA: català 
DURACIÓ: 50 min 
 
TARGETA DE PRESENTACIÓ: 
Des del 1994 Santa Mònica continua amb 
la seva tasca pedagògica: l'alumnat que fa 
teatre només 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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Mentre la resta de l’escola està ballant i cantant a una festa, dos joves científics estan acabant el seu 
darrer experiment: una màquina del temps. Però els bromistes de la classe no descansen ni a les 
festes i per culpa seva començaran a viatjar en el temps descontroladament, vivint situacions que 
no esperaven i que els complicaran molt el retorn a l’època actual. 
 

 
 
INTÈRPRETS:  
Claudia Alemany, Bel Amer, Adriana 
Caudet, Antoni Coll, Núria Ferrà, Ainoa 
Ferrer, Sophia Fioroni, Aina Garcias, Marc 
Genovard, Llucia Gómez, Clara González, 
Daniel González, Álvaro Macias, León 
Macias, Salvi Mariscal, Carmen Isabel 
Martínez, Maria Massutí, Celia Remón, Pau 
Rigo, Carmen Vanrell. 
 
DIRECCIÓ: Joan Forteza Coll 
 
RECOMANADA PER A: Educació primària 
 
LLENGUA: català 
 
DURACIÓ: 55 min 
 
TARGETA DE PRESENTACIÓ: 
Fa dotze anys començarem l’activitat de 
teatre al col·legi San Rafel. Al principi 
fórem dos grups, però amb el pas del 
temps hem anat creixent i ara som molts 
els nins i les nines que es posen en la pell 
d’un altre per viure milions de situacions i 
emocions. 

Col·legi Arcàngel Sant Rafel 
                                                                                  Dimecres 11 de maig a les 20.00 h i dijous 12 a les 11.00 h 
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A una plaça d'un poble qualsevol dues velletes passen revista a la seva vida. Els descobriments tecnològics, 
els quals no arriben a entendre, ens permeten descobrir un concepte de present com a moment infinitament 
petit a cavall entre passat i futur. La temporalitat a la plaça se'ns mostra com un cercle que retorna a les 
categories que han d'arribar per poder recordar-les. 
 

 
 
INTÈRPRETS: 
 
Gabriela Reyes, Bernardino Serra, María 
Jesús Gómez, Aina Llompart, Leyre Tryana, 
Isabella Guerrero, María Julia Ábrines i 
Alba Vera. 
 
 
DIRECCIÓ: Xavi Vela  
 
COL·LABORACIÓ: Mona Belazán 
 
RECOMANADA PER A: Tots el públics 
 
LLENGUA: català i castellà 
 
DURACIÓ: 60 min 
 
 
 
TARGETA DE PRESENTACIÓ:  
 
Els membres del grup O.F.I.A.A.T queden  
els dijous a l'escola desafiant les 
responsabilitats de la tasca escolar formal   
per establir les bases d'un 
desenvolupament integral. 
 
 

La Milagrosa 
                                                                                      Dijous 12 de maig a les 20.00 h  
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IES Guillem Sagrera 
                                                                                  Dijous 12 de maig a les 20.00 h i divendres 13 a les 11.00 h 

 

N’Alícia viu els fenòmes estranys que passen al conte, adaptats a un centre de secundària. Els animals 
que l’envolten i els fets paranormals que succeeixen i les experiències que té esdevenen encara més 
surrealistas si tenim present que tot passa a un institut. 
 

INTÈRPRETS: Noelia Abelenda, Juanfran Aneas, 
Alicia Ballabriga, Ainara Caparrós, Miguel Carretero, 
Ariadna Castañer, Fiorella Ciccirelli, Morgan J. 
Davies, antònia Escanellas, Nerea Giménez, Laura 
Méndez, Irene Muñoz, Abril Nájera, Franchesco 
Riggio,  José Maria Romero, José Soto, Nicoll Soto, 
Raquel Tizón, Frederic Toledo, InmaTroya, Juanfran 
Vázquez, Maura Viera. 
 

DIRECCIÓ:  
Miquel Company (Autor i director) 
Francesca Cabot (Codirectora) 
 
RECOMANADA PER A: Tots els públics 
LLENGUA: català 
DURACIÓ: 90 min 
 
TARGETA DE PRESENTACIÓ: 
Podria dir que Alícia a l’Institut de les Meravelles és 
una obra plena d’ironies, de filosofia, de jocs de 
paraules, de trucs matemàtics, de tendresa, de 
creativitat i d’emocions, de surrealisme i de 
bogeria. Com diria un moix que jo conec: “Tu estàs 
bollada, jo estic bollat, tots estam bollats”. 
En efecte: tots estam bojos per l’educació i pel 
teatre. 
Podria dir moltes altres coses, però... FAIG 
TARD!!! 
Signat:  
El conill 
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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 integrants d'aquest grup 
han aconseguit aprendre dels mestres fent-se seves les escenes que ara us oferiran.  
Gaudiu-ne. 
 

 
 
INTÈRPRETS:  
Sergio Jarillo, Marta Mayol, Pau Pascual, 
Marcos López, Francesc Comas, Loraine 
Martínez, Paula Escudero, Maria Roig, 
Alfonso Loureiro, Malén Peñalver, Ainhoa 
Fernández, Paula Pujol, Marc Cunill. 
 
DIRECCIÓ: Pere J. Mascaró 
 
RECOMANADA PER A: ESO 
 
LLENGUA: català 
 
DURACIÓ: 50 min 
 
TARGETA DE PRESENTACIÓ:  
Des del 1994 Santa Mònica continua amb 
la seva tasca pedagògica: l'alumnat que fa 
teatre només 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. 

 
 

Santa Mònica Teatre 
Divendres 13 de maig a les 11 h  
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 Incomprensiblement apareixen animals de tot el món fora del seu hàbitat natural. Els dirigents 
polítics encarreguen les investigacions per esbrinar els fets. Els investigadors trobaran la causa dels 
fets però aquesta és tan insòlita que no s'atreveixen a explicar-la a la població. Uns éssers 
extraordinaris seran els responsables d'aquest fet que ha fet que el món torni una mica més boig. 

INTÈRPRETS:  
Miguel Àngel Ballester, Victor Campos, 
David del Bario, Andrea Duato, Alejandro 
Escalona, Carles Escalora, Lluc Jhardi, Núria 
Marí, Mario Martín, Sofia Nuñez, Magi 
Payeras, Toni Payeras, Sergi Porcel, Marta 
Portolés, Maria Quintanilla, Xisco 
Quintanilla, Helena Rosselló. 
 
DIRECCIÓ: Juan Moya 
COLABORACIÓ: David Arbona, Marga Gual 
 
RECOMANADA PER A: Educació Primària i 
Secundària 
 
LLENGUA: català 
DURACIÓ: 50 min 
 
TARGETA DE PRESENTACIÓ:  
Enguany la Companyia Tiny Teatre inicia el 
seu tercer any amb la mateixa il·lusió de 
sempre per educar a través del teatre en 
valors tan bàsics com el treball en equip, el 
respecte, l’esforç, la tolerància... i treballar 
la creativitat, les habilitats expressives així 
com millorar la confiança i l’autoestima 
dels nostres alumnes. Enguany com a 
novetat les obres seran únicament en 
català. 

Juan de la Cierva – Companyia Tiny Teatre 
Dilluns 16 de maig a les 20 h i dimarts 17 a 11 h 
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CEIP Gabriel Vallseca 
Dimarts 17 de maig a les 20 h i dimecres 18 a les 11 h 

 

 
INTÈRPRETS:  
Victoria Ovenseri, Trevor Rubio, Nuria Onu, 
Miguel Ángel Mari, Linxuan Zhang, Soufian 
Aknioui , Violet Enosakhare, Juan Hugo 
Bermejo, Fatima Ferdi, Hakim Al Younousi, Ike 
Ovenseri, Gwen Libunao, Antonio Ghiurutan, 
Cristina Livada, Samuel Enosakhare, 
Fatoumata Bayo, Jared Machuca. 
 
DIRECCIÓ: Asunción Gallardo Bonet 
 
COL·LABORACIÓ:  
Lluis Caldas Prats i Alba Flor Salas 
 
RECOMANADA PER A: Educació primària 
LLENGUA: Castellà 
DURACIÓ: 35 min 
 
 
TARGETA DE PRESENTACIÓ:  
 
Enguany ens estrenam a la mostra encara que 
fa ja cinc anys que varem començar l'aventura 
del teatre amb la intenció de fer un món més 
bell i enriquir les nostres vides. Aprenem junts 
a crear il·lusions i a gaudir de l'art, a viure 
d'una altre manera. Seguirem endavant! 

Això era i no era, un país molt feliç anomenat “Dormilandia”, on de prompte passà un fet terrible. La 
princesa no podia dormir! I com que cada vegada estava més malalta, el rei decidí recórrer món per 
trobar un remei. En el seu viatge va conèixer  un devorador de malsons. Aconseguiran salvar a la 
princesa? I el país? 
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El dia més important de la teva vida és el dia que et cases o el dia que coneixes a la fi al teu pare? 
Fer coincidir els dos fets 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. 
 

 
 
INTÈRPRETS:  
Irene Coll, Judit López, Sílvia Bascuñana, 
Marina Vaquer, Alejandro Velasco, Marina 
Gil, Clàudia García-Ontoria, Cati Nicolau, 
Jorge Gómez, Cristina Crespí, Lluís Salas, 
Maria Fernández, Carme Pastor. 
 
DIRECCIÓ: Pere J. Mascaró 
 
RECOMANADA PER A: ESO i Batxiller 
 
LLENGUA: català 
 
DURACIÓ: 60 min 
 
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 endavant, la 
comunitat educativa que hi creu i ho 
fomenta, l'esforç de l'AMIPA i l'orgull de 
saber que tots plegats formam una família 
que creix fent créixer el teatre educatiu. 
 

Col·legi Pius XII  
Dimarts 17 de maig a les 20 h i dimecres 18 a les 11 h 
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Col·legi Pius XII 
Dimecres 18 de maig a les 20 h i dijous 19 a les 11 h 

 

Hi ha molts tipus de Cabaret, segons les èpoques i el pressupost, però el que avui es retrata aquí és 
el que ha seduït 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 de Karl Valentin i les 
coreografies del musical “Cabaret” us faran passar qualque cosa més que una bona estona. 
BENVINGUTS AL CABARET! 
 

 
 
INTÈRPRETS: 
Lluís Sánchez, Aurora Alberto, Mª 
Margalida Company, Sara Oliver, Maria 
Reinoso, Aina Palou, Aroa Taberner, Maria 
Garcias. 

DIRECCIÓ: Pere J. Mascaró 

COREOGRAFIES: Ítria Mascaró  

RECOMANADA PER A: ESO i Batxillerat 
 
LLENGUA: català 
 
DURACIÓ: 70 min 
 
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 endavant, la 
comunitat educativa que hi creu i ho 
fomenta, l'esforç de l'AMIPA i l'orgull de 
saber que tots plegats formam una familia 
que creix fent créixer el teatre educatiu. 
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Dia 13 de novembre de 2015, (dia en què els terroristes cometen el quíntuple atemptat a París) troben devora el riu 
Sena, dins una furgoneta blanca, el cadàver d’una jove de raça blanca, que porta un vestit vermell cenyit i escotat. En 
fer-li l’autòpsia, li descobreixen un 3 pintat al clotell. En començar la investigació, la policia descobreix que era una 
al·lota segura, decidida, que no semblava tenir por de res ni de ningú, madura, intel·ligent, valenta, molt llaminera i que 
era addicta al sexe. Descobreix també que amb la seva furgoneta perseguia freqüentment un ex amant, en François, i 
que el darrer testimoni que l’havia vista, l’havia vist viva dins el Bateau Mouche. 
Farem uns Exercicis d’estil a propòsit d’aquesta història, creació col·lectiva del grup. 
 

 
 
INTÈRPRETS:  
Tomàs Payeras, Lluís Escandell, Sebastià 
Seguí, Guillem Ribas, Àngela Sart, Elena 
Bibiloni, Alicia Pérez, Marta Juan, Xisca 
Oca, Sheherezade García, Clara Bergas. 
 
DIRECCIÓ: Lena Serra Capó 
 
COLABORACIÓ: Maite Nieto 
 
RECOMANADA PER A:  
2n cicle d’ESO i Batxillerat 
 
LLENGUA: català 
 
DURACIÓ: 60 min 
 
TARGETA DE PRESENTACIÓ:  
 
Fa 26 anys que feim teatre al centre, amb 
la intenció que ajudi els joves a millorar 
l’expressió oral en català, per ajudar-los a 
créixer a nivell personal i també per crear 
complicitats entre tots els que en fan. 
Enguany en tenim tres grups. 
 

IES Madina Mayurqa 
Dijous 19 de maig a les 20 h i divendres 20 a les 11 h 
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Avui en dia ens conformam amb el que tenim mentre que a nosaltres no ens passi res.  
Perquè tot i escoltar que el país està en crisi, que l’atur augmenta cada mes, que moltes famílies no poden 
menjar durant dies,... no ens aturam a pensar que tot això pot explotar. A nosaltres no ens pot passar res, és 
una cosa externa, com d’un altre món, no va amb nosaltres. 
Però la gent que sí ha estat sofrint els darrers anys pot dir basta i decidir alçar la seva veu i també la seva 
força. Però ningú no s’imagina que podria acabar en una guerra.  
Perquè realment sabríem viure en una guerra avui en dia? 

 
 
INTÈRPRETS:  
 
Mateu Coll, Sergi Guasch, Teodoro Marce, 
Marc Mas, Xavier Mas, Miquel Ribot, Cati 
Suñer. 
 

DIRECCIÓ: Joan Forteza Coll  

RECOMANADA PER A: ESO 
 
LLENGUA: català 
 
DURACIÓ: 45 min 
 
 
TARGETA DE PRESENTACIÓ:  
 
Fa dotze anys començàrem l’activitat de 
teatre al col·legi San Rafel. Al principi 
fórem dos grups, però amb el pas del 
temps hem anat creixent i ara som molts 
els nins i les nines que es posen en la pell 
d’un altre per viure milions de situacions i 
emocions. 
 
 

Col·legi Arcàngel Sant Rafel 
                                                                                   Dijous 19 de maig a les 20 h i divendres 20 a les 11.00 h  
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Adaptació del conte clàssic Alicia en el País de las Maravillas per alumnat d’Educació Infantil. 

  

 

INTÈRPRETS:  
Manolita Amengual, Joel Huertas, Ainhoa 
Millán, Martin Monev, Nora Maneiro, Sara 
Riera, Aitana Pacheco, Irene Niell, Daniela 
Pizarro, Sara González, Marc Marín, Neus 
Miró, Teresa Ordinas. 
 
DIRECCIÓ: Xisca Pujol 
 
COL·LABORACIÓ:  
Miquel Salom, Pepe Bengoechea i Gabi Roca 
HOME HOLIDAYS MALLORCA                                                                                                                                                                                                       
 
RECOMANADA PER A: Educació Infantil i 1r 
cicle de Educació Primària 
 
DURACIÓ: 30 min 
 
LLENGUA: castellà 
 
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. 
 

Col·legi Balmes 
                                                                                          Dijous 19 de maig a les 19 h i divendres 20 a les 10 h  
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Uns joves que s’acaben de casar arriben a una finca regentada per una peculiar madona i habitada per uns 
inquilins d’allò més esperpèntics. A partir d’aquí es desenvoluparà una amalgama d’històries creuades que 
seran la trama d’aquesta comèdia. Una història en la qual es reivindica, tal i com Patti Smith ho va fer amb la 
cançó que dóna títol a aquesta obra, que “Tot el que somiem pot ser possible a través de la nostra unió”. 

 
INTÈRPRETS:  
Javi Cortés, Aarón González, Gema Riera, Paula 
Pozo, Elisabeth Llosa, Álex Ayllón, Guiem 
González, Àngel Miró, Sergio Ojeda, Paula 
Seguí, Nico Tapioles, Héctor Cortés, Sara Vega, 
Annaís Pereyra, Gabriela Cañete, Biel Vich, 
Marcos Garrido, Mónica Gelabert, Álvaro 
Jiménez, Javi Marín, Pep Quiñonero. 

DIRECCIÓ: Gabi Roca i Pepe Bengoechea 
PRODUCCIÓ TÈCNICA: Gabi Roca  
GUIÓ: Pepe Bengoechea 

COL·LABORACIÓ:  
Miquelet Salom i Xisca Pujol 
HOME HOLIDAYS MALLORCA 

LLENGUA: castellà 
DURACIÓ: 60 min 

RECOMANADA PER A:  
Educació Primària i ESO 

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. 
 

Col·legi Balmes 
                                                                                          Dijous 19 de maig a les 19 h i divendres 20 a les 10 h  
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Escola Mata de Jonc 
                                                                                          Dilluns 23 de maig a les 20 h i dimarts 24 a les 11 h 

 
INTÈRPRETS:  
Mariona Balaguer, Jana Alguersuari, Pau 
Vera, Aymara Bongiovanni, Ariadna Sastre, 
Alba M. Espinar, Martina Mas, Judit Bauzà,  
Enric Herráez, Maria Vaquer, Júlia 
Martínez, Neus Tomàs, Lola Rosselló, 
Catalina Mulet, Clara Canals, Maria 
Canyelles. 
 
DIRECCIÓ: Antònia Mesquida 
 
COL·LABORACIÓ: Magdalena Cabot 
 
LLENGUA: català 
 
DURACIÓ: 50 min 
 
RECOMANADA PER A: Tots els públics 
 
TARGETA DE PRESENTACIÓ:  
Des de ja fa anys l’activitat extracurricular 
de teatre és la nostra escola i de llavors 
ençà, quan molts companys ja són a casa, 
nosaltres, gaudim de la passió que ens 
ofereix el poder convertir-nos en una altra 
persona per un breu espai de temps. 
 

A través dels llibres de Roald Dahl hem cercat la inspiració per fer noves històries: 
Sense relació entre elles, algunes sense sentit però plenes d’humor, fan reviure algun dels seus 
personatges tot... lligat per la màgia del teatre negre.  
Voleu saber què se n’ha fet de Willie Wonka després de... tot allò que ja sabeu? 
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Un dia quotidià dins l'aula el mestre proposa treballar les professions, els nins aprofiten per 
explicar que volen ser de gran i feim un viatge imaginari cap el seu futur on descobrirem diferents 
professions com cantant, ballarina, fuster, científic, tennista, cuiner... Tots aprendran que tots els 
oficis són igual d'importants. 

INTÈRPRETS:  
Carla Ávalos, Jordi Avellaneda, Carla Barceló, 
Alvaro Chamorro, Hector del Blanco, Cristina 
González, Helena Hinojosa, Marc Jhardi, Niko 
Martín, Joan Payeras, Lluc Payeras, Angelina 
Pérez, Albert Porcel, Laia Portolés, Antonio 
Sanchez. 
 
DIRECCIÓ: Marga Gual i Joan Moyà 

COL·LABORACIÓ: David Arbonal 

RECOMANADA PER A: educació primària 
 
LLENGUA: Català 
 
DURACIÓ: 40 min 
 
TARGETA DE PRESENTACIÓ:  
Enguany la Companyia Tiny Teatre inicia el 
seu tercer any amb la mateixa il·lusió de 
sempre per educar a través del teatre en 
valors tan bàsics com el treball en equip, el 
respecte, l’esforç, la tolerància... i treballar 
la creativitat, les habilitats expressives així 
com millorar la confiança i l’autoestima 
dels nostres alumnes. Enguany com a 
novetat les obres seran únicament en 
català. 
 

Juan de la Cierva – Companyia Tiny Teatre 
                                                                                          Dimarts 24 de maig a les 20 h i dimecres 25 a les 11 h 
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A l’escola hem de fer deures. També ens posen exàmens. I si ens portam malament, ens duen al 
despatx del director. A més, ens parlen de coses raríssimes que hem d’entendre i després saber 
explicar. I sinó, ens posen un zero o un negatiu. 
Però val la pena haver de sofrir aquests petits mal de caps per arribar al moment que sona el timbre 
i sortim al pati, on jugam i feim tot el que volem. Beneït el pati! 

 
INTÈRPRETS: 
Carla Amengual, Lluis Burgués, Marta 
Caudet, Lluis Delgado, Jaume Gili, Mariona 
Gomila, Lucia González, Isabela Mariscal, 
Tomeu Munar, Teresa Muntaner, Marina 
Pons, Carla Pulgarín, Sergi Riutort, Ainara 
Torrens, Helena Valcaneras, Alba Morcillo. 
 
DIRECCIÓ: Joan Forteza Coll 
 
RECOMANADA PER A: Educació Primària 
 
LLENGUA: català 
 
DURACIÓ: 45 min 
 
TARGETA DE PRESENTACIÓ: 
Fa dotze anys començàrem l’activitat de 
teatre al col·legi San Rafel. Al principi 
fórem dos grups, però amb el pas del 
temps hem anat creixent i ara som molts 
els nins i les nines que es posen en la pell 
d’un altre per viure milions de situacions i 
emocions. 
 

Col·legi Arcàngel Sant Rafel 
Dimecres 25 de maig a les 20 h i  dijous 26 a les 11 h 
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Un dia, seguint un conill blanc, la curiosa Alícia arriba al país de les meravelles, un món habitat per 
personatges extraordinaris i tronats que li fan viure un seguit d’aventures desbaratades. 

 

 
INTÈRPRETS:  
Laia Vargas, Alma Joos, Jesica Vives, Lucia 
Troyano, Lys Moya, Nayla Álvarez, Alicia 
Rodríguez, Ignasi Jaume, Lucia Contreras, 
Laia Arias, Saul Santiago, Jaume Carbonell, 
Alejandra Van Den Bremt, Nofre Estarellas, 
Carlota Martínez, Victoria Esteban, Teresa 
Vallori, Miriam Palmer, Adam Moya, Lucia 
Fernández, Lucia San Martin. 
 
DIRECCIÓ: Xisca Puigserver i Pere Mas 
 
RECOMANADA PER A: A partir de 5 anys 
LLENGUA: Català 
DURACIÓ: 40 min 
 
TARGETA DE PRESENTACIÓ:  
Som un grup del CEIP Es Pil·larí que feim teatre 
des de fa més de cinc anys com activitat 
extraescolar, dos pics a la setmana. Ens agrada 
molt preparar i representar obres, ens agraden 
els musicals, les faules i sobretot contar 
històries. Després dels èxits de Mary Popins, 
Grease, Mamma Mia i Annie, entre d’altres, 
ens hem engrescat enguany amb Alícia. Tenim 
entre 5 i 12 anys, i ens encanta actuar i passar-
ho bé fent el que més ens agrada, teatre! 

 

CEIP El Pil·larí 
Dimecres 25 de maig a les 19 h i dijous 26 a les 11 h 
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El que vos volem mostrar és una acció artística molt variada a partir de l’obra de Joan Brossa. Amb les seves 
accions teatrals, les seves accions musicals, les seves peces de ball i els seus monòlegs de transformació, Joan 
Bossa és un precursor del Happening i de la performance. Nosaltres, hem aprofitat la seva concepció de la 
poesia i del fet teatral per elaborar un muntatge on hi trobareu els exercicis d’estil que hem fet aquest any a 
l’assignatura optativa de teatre de la nostra escola.  
Esperam que vos agradi. 
 

INTÈRPRETS:  
David Acedo, Sebastià Amer, Joan 
Cañellas, Miquel Àngel Cid, Jordi Colom, 
Juan Espínola, Nico Garcia, Marc Garcia, 
Jaume Martorell, Víctor Martin, Maria 
Martínez, Enric Morata, Manel Pla, Nadal 
Pons, Sebastià Rosselló, Miquel Àngel 
Salort, Marc Vázquez. 

DIRECCIÓ: Rafel Fiol 

COLABORACIÓ: Judit Prats i Noemí 
Sobrino 

RECOMANADA PER A: ESO 
LLENGUA: català 
DURACIÓ: 70 min 
 
TARGETA DE PRESENTACIÓ: 
Des de fa 18 anys a la nostra escola s’ofereix 
any rere any l’extraescolar de teatre a infantil i 
primària, sempre amb un gran èxit de 
participació. Enguany som prop de 60 
alumnes. També es treballa com a optativa 
amb els més grans, a ESO.  
Ara participam a la mostra amb moltes ganes i 
il·lusió, i amb 4 obres interpretades des dels 
més petits de la casa, que tenen 3 anys, fins als 
més grans de l’escola, que compten ja amb 15 
anys. 
 
 
 

Es Liceu 
Dimecres 25 de maig a les 20 h i dijous 26 a les 11 h 

 



 

Mostra de Teatre Escolar, Palma 2016         42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grup de fans d'una sèrie que està de moda "PIRATES MOVIE" traspassen l'espai-temps i viuen les 
aventures com els personatges de la sèrie. 

 
INTÈRPRETS:  
Victor Cocera, Paula Ferrá, Kai Ferrer, 
Sebastián Ferrer, Mar Francisco, Adrián Flexas, 
Javier Jareño, Marta Jaume, Blanca Lara, Jon 
Ander Ortin, Maria Roca, Joan Rodríguez, 
Carmen Seguí. 
 
DIRECCIÓ: Mònica Fiol 
COORDINACIÓ: Isabel Seguí 
FOTOS: Toni Trobat 
 
RECOMANADA PER A: Tots els públics 
LLENGUA: català 
DURACIÓ: 45 min 
 
TARGETA DE PRESENTACIÓ:  
 El col·legi Santa  Maria des de sempre 
organitza l'activitat de teatre extraescolar i des 
de fa cinc anys es presenta a la MTE amb 
moltes ganes i il·lusions per part de tots els 
que estam involucrats. 
Per als alumnes el lema d'enguany  "L'INICI 
D'UNA GRAN PASSIÓ"  els suggereix començar 
a ser uns petits actors i actrius amb una nova 
vida per a expressar noves formes quan ens 
endinsam en el teatre. És una gran experiència 
fer el que realment t'agrada i sentir-nos 
LLIURES. 

Col·legi Santa Maria 
Dijous 26 de maig a les 20 h i divendres 27 a les 11 h 
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Uns nins troben un mapa i decideixen anar d’acampada a la recerca del tresor. Uns éssers fantàstics 
els hi ensenyaran que la nostra natura i aprendre a cuidar-la és el nostre gran tresor. Aquesta gran 
aventura farà que les seves relacions millorin i es creí un vincle d’amistat entre ells. Un final 
inesperat donarà sentit a tot el que els hi ha passat durant l’acampada. 
 

INTÈRPRETS:  
Francisca Bibiloni, Bernat Comas, Marc 
Crespí, Paula de Fuertes, David de la Torre, 
Sara Díaz, Maica Fernández, Lydia 
Fresneda, Dani López, Olga López, Aitor 
Marín, Miquel Mayol, Núria Oliver, Pablo 
Pradas, Laura Silva, Núria Urbano. 
 
DIRECCIÓ: Juan Moyá 

COL·LABORACIÓ 
David Arbona i Marga Gual 
 
RECOMANADA PER A: Educació Primària 
 
LLENGUA: català 
DURACIÓ: 50 min 
 
TARGETA DE PRESENTACIÓ:  
Enguany la Companyia Tiny Teatre inicia el 
seu tercer any amb la mateixa il·lusió de 
sempre per educar a través del teatre en 
valors tan bàsics com el treball en equip, el 
respecte, l’esforç, la tolerància... i treballar 
la creativitat, les habilitats expressives així 
com millorar la confiança i l’autoestima 
dels nostres alumnes. Enguany com a 
novetat les obres seran únicament en 
català. 
 

Col·legi Juan de la Cierva – Companyia Tiny Teatre 
Dilluns 30 de maig a les 20 h i dimarts 31 a les 11 h 
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Molt contentes un bon grup d’amigues fan una festa pijama per celebrar un aniversari, però què passaria si la 
festa fos en un hotel. Com seria l’hotel dels teus somnis? Quines sorpreses s’hi poden trobar? Què pot passar 
als somnis? 
Per sort sempre podem despertar dels malsons! 
 

 
INTÈRPRETS:  
Martina Alfaro, Ona Vanegas, Cristina Kareen, 
Itziar Laosa, María Martínez, Clara Jordà, Neus 
Aznar, Mary Isibor, Jessica Dede, Nuria 
Jiménez, Idia Isibor, Fatima Rizqi, Neus Comas, 
Laia Comas, Lucía Fabregas, Mariona Servera, 
Àfrica Aznar. 
 
DIRECCIÓ: Carmen López Esteva 
 
COL·LABORACIÓ: Alfred Servera Brotons, 
Mares i pares de les actrius 
 
RECOMANADA: Tots els públics 
 
LLENGUA: català 
 
DURACIÓ: 40 min 
 
TARGETA DE PRESENTACIÓ:  
El grup de teatre de l’escola va començar el 
1998, ja fa 17 anys! Enguany, amb l’empenta 
de l’AMIPA, segueix en marxa. Curiosament 
totes són al·lotes i cada dilluns i dimecres, a les 
16 h, grans i petites han fet molta gresca, 
esforçant-se i concentrant-se per crear nous 
personatges i una obra. 
 

CEIP Es Pont 
Dimarts 31 de maig a les 20 h i dimecres 1 de juny a les 10 h  i a les 12 h  
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Això és un rei que pateix un estrany constipat. Per guarir-lo, només existeix una flor, la flor romanial, que no 
ha vist ningú mai. El rei envia els seus tres fills a cercar aquesta flor, amb la promesa de donar la corona a qui 
la trobi. El germà petit, en Bernadet, rep l’ajuda d’unes àguiles que el duen a trobar aquesta flor prodigiosa. 
Però la gelosia i l’ambició dels altres germans dificultaran que en Bernadet pugui portar la flor a son pare. 

INTÈRPRETS: Marcos Pleite, Ainhoa Veny, 
Marc Capó, Guillem Isern, Teresa Canalejo, 
Julián Vidal, Ana Balaguer, René Gurka, 
Domingo Velasco, Laura Pujol, Julián Rodado, 
Juanjo Altube, Maria Caracateanu, Mateu 
Méndez. 

DIRECCIÓ: Antònia Gonzalez, Guillem 
Rodríguez, Bàrbara Suau i Cristina Clar 

RECOMANADA PER A: Educació Primària 
LLENGUA: català i castellà 
DURACIÓ: 60 min 
TARGETA DE PRESENTACIÓ:  
Vint-i-cinc anys de passió pel teatre. Aquesta 
és la nostra història al CCEE Pinyol Vermell 
(ASPACE). Vint-i-cinc anys de superació, 
d’il·lusions, de capacitat imaginativa, de crear 
noves formes de participació i de viure amb 
intensitat les emocions i els reptes que ens 
ofereix el teatre. Som actors i actrius diferents 
perquè arribam molt més enllà, amb el nostre 
esforç especial i la nostra empenta infatigable. 
Travessam barreres, saltam obstacles, ens 
atrevim amb l’impossible. I arribam lluny, molt 
lluny, com els aventurers més intrèpids, amb la 
voluntat de descobrir nous mons i compartir-
los amb tothom. Per això estimam el teatre. 
Per això, i molt més, el teatre és la nostra gran 
passió i també la del nostre públic que gaudeix 
de cada moment de l’obra: entusiasme i passió 
pel teatre!!! 

CCEE Pinyol Vermell 
Dimarts 31 de maig a les 20 h i di 1 de juny a les 11 h 
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Als afores de Londres es produeix un assassinat. La policia troba proves que els fan pensar que la 
següent víctima es trobarà a la mansió Monkswell, un hotel regentat per un matrimoni jove. Quan ja 
estan tots els hostes i l’hotel queda aïllat per una tempesta de neu arriba un sergent de policia per a 
comunicar als presents que la següent víctima de l’assassí es troba entre ells... 

INTÈRPRETS:  
Estrellita Duran, Itziar Ortiz, Aaron Merino, 
Miriam Fernández, Belèn Garau, Andrea 
Garau, Marina Garrido, Anouar Amarnis, 
Ismael Sierra, Eva Salcedo, Marc Rigo, Aina 
Rodriguez, Marek Pesak, Antonio 
Handarici, Modou Lamin, Jesús Sánchez, 
Mar Millán, Pilar Rubio. 
 
DIRECCIÓ:  
Mar Millán, Mario Mengual i Pilar Rubio 

COL·LABORACIÓ: Departaments i alumnes 
d’estètica i perruqueria, plàstica, música i 
tecnologia de l’IES Francesc de Borja Moll 
 
RECOMANADA PER A: Tots els públics 
LLENGUA: castellà i català 
DURACIÓ: 75 min 
 
TARGETA DE PRESENTACIÓ:  
L’IES Borja Moll acudeix per tercer any a la 
mostra amb els nervis i la il·lusió de la 
primera vegada. Tot el centre va al teatre a 
veure la representació dels companys, en 
la sortida que, segons molts d’ells, més els 
agrada i en la qual a més hi participen els i 
les alumnes de perruqueria i estètica i 
imatge personal del nostre institut. 

 

IES Francesc de Borja Moll 
Dimecres 1 de juny a les 19 h i dijous 2 a les 12.30 h 
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Una tieta arriba de França a casa de les seves nebodes. En aquesta casa, en la qual entren i surten 
veïns passen situacions confuses i plenes d’humor en les quals es veuen implicats tots els 
personatges. El cas, tot i que intervé la policia del barri, queda resolt de la manera més absurda i 
diverdida. 

 
 
INTÈRPRETS:  
Lucía Moreno, Silvia Ballester, Paula 
Ballester, Encarna Pérez, Marina Pérez, 
Nerea González i Teresa Peral. 
 
DIRECCIÓ: Victoria Escalas 
 
RECOMANADA PER A:  
Educació primària i 1r d’ESO 
 
LLENGUA: català 
 
DURACIÓ: 50 min 
 
TARGETA DE PRESENTACIÓ:  
Des de fa molts d’anys en aquesta escola 
es fa taller de teatre com a activitat 
extraescolar. El grup de teatre està viu, 
sempre amb noves incorporacions. Aquest 
grup creix en cohesió, creativitat, il·lusió i 
màgia. Es treballa a partir d’obres 
originals, de creació pròpia, on els valors i 
l’humor són una constat. 

Jesús Maria 
Dimecres 1 de juny a les 20 h i dijous 2 a les 11 h 
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Una colla d'amics i amigues es junten per fer una companyia de teatre i passar-ho bé, molt bé. 

 
 
INTÈRPRETS:  
Fran Alcalde, Joan Bover, Martí Clapés, Indira 
Conde, Joana Maria Díaz, Vicenç García, Toni 
Gómez, Lucía López, Luz Moragues, Mariano 
Pastor. 
 
DIRECCIÓ: Mònica Fiol 
COORDINACIÓ: Isabel Seguí 
FOTOS: Toni Trobat 
 
RECOMANADA PER A: Tots els públics 
LLENGUA: català  
DURACIÓ: 50 min 
 
TARGETA DE PRESENTACIÓ:  
El Col·legi Santa Maria des de sempre ha 
organitzat l'activitat de Teatre Extraescolar i 
des de fa cinc anys es presenta a la MTE amb 
moltes ganes i il·lusions per part de tots els 
que estam involucrats. 
Per als alumnes el lema d'enguany "L'INICI 
D'UNA GRAN PASSIÓ" els suggereix començar 
a ser uns petits actors i actrius amb una nova 
vida per a expressar noves formes quan ens 
endinsam en el teatre. És una gran experiència 
fer el que realment t'agrada i sentir-nos 
LLIURES. 

Col·legi Santa Maria 
Dijous 2 de juny a les 20 h i divendres 3 a les 11 h 

 
 



 

Mostra de Teatre Escolar, Palma 2016         49 

 

 

 

 

L'amor és protagonista en un verger esbojarrat, divertit, carnaval quotidià. Bromes, intrigues, humor desenfadat, fan 
que les coses són el que semblen, però també el que no semblen. 
Què millor que compartir i comprendre el que és evident, sabent que el que no veiem és el que ens fa més còmplices. 
Shakespeare fa l'ullet al Autisme i li diu que nosaltres també sabem d'ironies, falses creences, i això és el que en diuen 
Teoria de la Ment. 

 
INTÈRPRETS: Javier Corbella, Nico Lopez, Elbio 
Fernandez, Sebastià Torrens, Verito Gatica, Nando 
Salas, Chukwu Nonso Izuegbunam, Bastián Seguí, 
Mar Oliver, Adriá Sanchez, Dani Hernando, José 
Romero, Juan Peris, Omar Ramirez, Ricardo 
Gallego, Marta Ricci, Nikki Glindmeyer, Fernando 
Alou, David Alemany, Pablo Iserland, Toni Herreros, 
Aissatou Ba, Laia Xinle Galan, Jeroni Ignacio Garcia, 
Nastia Zaklyebayera. 

DIRECCIÓ:  
Carmen Gallardo i Rebeca Gomez. 

COL·LABORACIÓ: M. Angeles Herrero, Alicia 
Sanz, Marta Darder, Charo Perez, Sonia Mata, 
Gema Platero, Aina Martorell, Lourdes Martinez, 
Victor Martinez, Nuria Martinez, Patricia Prats. 

RECOMANADA PER A:  
Educació Primària i Educació Especial 

LLENGUA: Castellà 
DURACIÓ: 30 min 
 
TARGETA DE PRESENTACIÓ: 
Són molts els anys, carregats d'il·lusions, en els 
quals pujats a un escenari, professores i alumnes 
amb TEA demostren que la flexibilitat és la millor 
eina per comunicar-nos, per sentir-nos, per 
descobrir la màgia en totes i cadascuna de les 
accions humanes. Accions que es duen a terme en 
cooperació, compartint somnis, esperances i molta, 
molta alegria. 

Gaspar Hauser                 
                                                             Dimarts 7 de juny a les 20 h i dimecres 8 a les 11 h 
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Uns germans mestres que acaben de finalitzar els seus estudis amb matrícula d'honor, tenen el repte de 
reformar una petita escola de poble i ho comencen amb molta il·lusió però no tot és com esperaven... No se 
sap ben bé si els alumnes aprendran d'una manera innovadora o seran els mestres qui aprendran un nou 
punt de vista... A l'obra es fa un repàs per la història de la humanitat cercant què és el que era important 
aprendre a cada època i per a què hem d'aprendre actualment. 

INTÈRPRETS:  
Sofía Almaraz, Esteban Alorda, Mercè Álvarez, 
Arantxa Aparicio, Aroa Aparicio, Mehmed Asci, 
Ángeles Balboa, Sara Blanco, Merlín Bueno, 
Joan Cotón, Ismael Lozano, Sayleth Méndez, 
María Ramírez, Paula Ramis, Juan Guillermo 
Rojano, David Ruiz, Alba Sanandrés, Toni 
Sánchez, Lara Torrecillas, Joan Valladares, 
Santi Vázquez. 
 
DIRECCIÓ:  
Cati Real, Teresa Sureda i Marga Vaquer. 
 
COLABORACIÓ: Marga Giménez 
 
RECOMANADA PER A:  
2n i 3r cicle d’Educació Primària 
 
LLENGUA: català 
DURACIÓ: 60 min 
 
TARGETA DE PRESENTACIÓ:  
Ja fa cinc anys des que ens vam embarcar en 
aquesta aventura de participar en la Mostra de 
Teatre i continuem amb la mateixa il·lusió per 
demostrar allò que feim. Des dels nostres 
inicis, hem fet del teatre una eina didàctica, un 
instrument per afavorir el potencial creatiu i 
expressiu dels nins i que, al final, es converteix 
en una experiència molt divertida. 
 

Santa Magdalena Sofia 
Dijous 9 de juny a les 11 h i  a les 20 h 
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Escola Municipal de Teatre de Palma 
Dijous 16 de juny a les 18 h  

 

                
 

 
 
INTÈRPRETS:  
Paula Arenas, Aina Cañellas, Pere Carbonell, 
Clàudia Fernández, Fernando García, Laia 
Gelabert, Max Hirst, Cati Mañas, Rosa Marsillí, 
Carla Martret, Cata Miralles, Carlota Padilla, 
Tomeu Quetglas, Antonia Rivera, Marc Roig, 
Aina Sánchez-Monge, Ferran Sastre, Javichu 
Tejada, Pablo Vázquez, Joana Verd. 
 
DIRECCIÓ: Mercè Sancho de la Jordana 

RECOMANADA PER A: 2n cicle d’ESO 
 
LLENGUA: català 
 
DURACIÓ: 40 min 
 
TARGETA DE PRESENTACIÓ:  
 
Aquest grup d'actors i d'actrius es caracteritza 
per la seva energia, el seu positivisme i la seva 
creativitat.  Des del mes de setembre treballen 
cada dimarts, aprenent i creant sense perdre 
el temps.   

L'adolescència no és una etapa fàcil, la revolució interior ens empeny a descobrir, contradir, lluitar...enfadar-
nos i enamorar-nos sovint. Un grup de joves s'anirà trobant en diferents indrets i entre ells sorgiran històries. 
Aquestes històries aniran teixint un paisatge molt variat de situacions i personatges que ens representen a 
tots. 
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Els tres germans Ripoll, són els creadors de La màquina Conta Contes.  I us demanareu...  Per què han fet aquesta 
màquina conta contes, doncs molt fàcil: perquè els hi encanten els contes. I perquè sempre que estan avorrits, o trists, o 
abans d’anar a dormir, o quan els seus pares no hi són,  posen la màquina conta contes en marxa i els soluciona 
tooooots els problemes. 
I el més important és que també els ensenya moltes coses. Els ensenya valors com la bondat, la solidaritat, l’agraïment, 
l’optimisme, la valentia,...  Però el millor que podeu fer estimat públic és venir a veure com funciona i deixar-nos 
d’explicacions. 
Sí, sí, sí, esperem que funcioni i tot surti rodat. Els germans Ripoll us esperen amb milenars de contes. 

INTÈRPRETS:  
Sabina Amengual, Maria Milagrosa García, Noa 
González, Nazaret Hornillo, Gemma Jaume, 
Aleix Llambias, Júlia Martín-Rabadán, Zaira 
Mata, Mario Megías, Nerea Moyá, Xavi Mut, 
Martina Oiz, Marina Ribas, Pau Rotger, Nerea 
Salido, Tonina Salvà, Nerea Sancho, Bet Maria 
Sureda, Laia Torras. 
 
DIRECCIÓ: Francina Garau 
 
RECOMANADA PER A: Tots els públics 
 
LLENGUA: català 
DURACIÓ: 30 min 
 
TARGETA DE PRESENTACIÓ:  
 
Hola a tots! Sóm el grup d'Infantil de l'Escola 
Municipal de Teatre de Palma. Som 20 
alumnes d'entre 7 i 10 anys , ens hem conegut 
enguany i ja podem dir que som un gran grup i 
un súper equip. Ens veiem tots els dissabtes de 
11 a 13 h i ens passam el dematí jugant, 
creant, imaginant, ballant, divertint-nos, 
descobrint i aprenent més i més coses del 
teatre. Volem convidar-vos a que vengueu a 
veure la nostra feina d’enguany: “La Màquina 
Conta Contes” i aprengueu moltes i que ho 
disfruteu tant  com nosaltres. Fins aviat! 

Escola Municipal de Teatre de Palma 
Dissabte 18 de juny a les 11 h  
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Escola Municipal de Teatre de Palma 
Dissabte 18 de juny a les 12 h  

 

 
INTÈRPRETS:  
Arnau Aguiló, Irene Badia, Aina Brenes, Jordi 
Cáceres, Jaume Calafat, Irene Cañabete, Olivia 
Fabrer, Pau Forniés, Juan Marc Garcia, Malena 
Haro, Marc Llambias, Blanca López, Blanca 
Marqués, Aina Marrugat, Noemí Martínez, 
Clàudia Pascual, Mariano Pastor, Xisco Pérez, 
Maria del Mar Pérez, Carme Vaquer 
 
DIRECCIÓ: Catalina Inès Florit 
COLABORACIÓ: Joan Aguiló 
 
RECOMANADA PER A: a partir de 10 anys  
 
LLENGUA: català  
DURACIÓ: 40 min 
 
TARGETA DE PRESENTACIÓ:  
El grup de preadolescents de l'escola 
Municipal està format per una vintena de 
joves entre 11 i 13 anys amb moltes ganes de 
créixer aprenent dins el món del Teatre. La 
majoria vam començar a l'escola des de petits, 
i en aquest grup, els nostres objectius són anar 
descobrint la disciplina i el rigor per actuar i 
crear. La majoria de treballs són actuats, 
dirigits i ideats per nosaltres mateixos. 

 

L’obra “Little Tim” pretén ser un recull a partir de l’univers del fantàstic i excèntric director de cinema Tim 
Burton. Captant la seva estètica fosca i barroca, el seu llenguatge acurat i uns personatges portats a l’extrem. 
El treball és una combinació d’anàlisi de les seves pel·lícules més famoses i una captació de la seva essència, 
per tal de crear una nova peça de creació col·lectiva. 
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Dos llinatges, semblants en dignitat, reprenen per vells greuges lluites noves. Romeo i Julieta, els dos 
primogènits dels Montagú i dels Capulet, dos adolescents, dos amants, sepultaran amb el seu desventurat 
destí l’odi dels pares. La passió dels enamorats els darà força, mitigarà els perills en grans plaers. Avui, uns 
seran perdonats i d’altres seran castigats, perquè mai cap història ha estat més dolorosa que aquesta, de 
Romeo i Julieta.      

 
INTÈRPRETS:  
Julie Anne Baatjer, Mireia Barril, Joel Bellviure, 
Diego Cajal, Andrea Cañellas, Ramón Cerdo, 
Morgan Davis, Borja Delgado, Yasmin Fiol, 
Clara Franco, Marcos López, Andreu Mut, 
Alberto Seguí, Jessica Tolosa, Marina Torras 

DIRECCIÓ: Pere Mas 

COL·LABORACIÓ: Ona Beneït i Lluki Portas 
RECOMANADA PER A:  
A partir d’Educació Secundària 
 
LLENGUA: català  
DURACIÓ: 55 min 
 
TARGETA DE PRESENTACIÓ:  
El grup d'adolescents és un grup divers Hi 
ha alumnes que fa ja uns quants anys que 
formen part de l'Escola Municipal de 
Teatre, i alguns que s'acaben d'incorporar. 
Tot i així som un grup cohesionat i 
compacte que hem estat treballant sobre 
l'escolta teatral i la parla escènica. Feina 
que es veurà desenvolupada en el següent 
muntatge. 

Escola Municipal de Teatre de Palma 
Dissabte 18 de juny a les 13 h  
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Es cola Municipal de Teatre de Palma 
Dissabte 18 de juny a les 17 h  

 

Nur no s'ha portat bé, ha discutit amb la seva mare i després d'un bon estira-i-arronsa ha acabat al llit sense 
sopar. Amb la panxa buida la nit es farà ben llarga i Nur no sabrà ben bé si allò que viu succeeix de bon de 
veres o és un deliri fruit de la gana que sent. Mig marejat travessarà oceans, arribarà a una illa habitada per 
monstres estrambòtics i coneixerà els estranys habitants del poble "dels habitants més nets del món". 
I de tots ells n’aprendrà un grapat de lliçons!  

                         

 
INTÈRPRETS:  
Maria Bordoy Lliteras, Guadalupe Cisneros, 
Marta de Juan Mas, Tomàs Fernández Berth, 
Marina Forniés Navarro, Nico Iglesias Moretto, 
Francisco Martín-Rabadán López, Lupita 
Masegosa Pons, Mariona Pou Serra, Guida 
Salvà Bennàssar, Xisco Sánchez Cirer, Martí 
Serrano Gallego, Marc Romero Cañadas. 
 
DIRECCIÓ: Lina Mira 
 
RECOMANADA PER A: Tots els públics 
LLENGUA: català  
DURACIÓ: 30 min 
 
TARGETA DE PRESENTACIÓ:  
Uep amics, com estau? Nosaltres som set 
nines i sis nins, de 7 a 11 anys, que feim 
part del grup Monogràfic Infantil de 
l’Escola Municipal de Teatre. Vàrem 
començar el curs el dia 9 de gener i de 
llavors ençà, cada dissabte d’11’00 a 13’00, 
ens reunim per aprendre a fer teatre. I la 
veritat és que ens agrada mooooolt! Ens 
faria molt feliços que venguéssiu a veure la 
nostra obra de teatre al Mar i Terra i 
compartir amb tots vosaltres tot allò que 
hem aprés enguany. Vos animau?    
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Es cola Municipal de Teatre de Palma 
Dissabte 18 de juny a les 18 h  

 

 
 
INTÈRPRETS:  
 
Valeria Abella, Elena Bibiloni, Mateu Fiol, 
Niyati Gupta, Julia Martínez, Paula 
Panades, Keli Daniel Rodríguez, Sara 
Sancho, Inés Santandreu, Victoria Sefeld, 
Silvia Zazo, Lydia Vázquez, Laura Díaz. 
 
DIRECCIÓ: Magdalena Tomàs 
 
RECOMANADA PER A: Tots els públics 
 
LLENGUA: català i castellà 
 
DURACIÓ: 60 min 
 
TARGETA DE PRESENTACIÓ:  
 
Som un grup d’adolescents ben diferents 
entre nosaltres, que ens trobam el 
dissabtes dematí i feim teatre, reim, 
sentim, jugam... aquí hem trobat el nostre 
nexe i junts ens ho passam genial!    

Els adolescents de l'Escola Municipal de Teatre es fan sentir. Tenen moltes coses a dir, moltes coses per 
demanar, volen saber, volen entendre i també tenen moltes idees per aconseguir que el món sigui un lloc un 
poquet més just i amorós. Una radiografia de la societat vista a través dels ulls d'aquests joves. 


