L'ESCOLA VA DE BOLO
DOSSIER DE PROGRAMACIÓ
Programa d’arts escèniques per a alumnes d’Educació
Infantil, Primària i Secundària
Curs 2017-2018

Amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona

L’escola va de Bolo és un programa de la Fundació Xarxa que ofereix
espectacles professionals de diferents disciplines escèniques als alumnes
d’Educació Infantil, Primària i Secundària de les escoles de la comarca del Baix
Llobregat. Aquest programa compta amb la col·laboració del vostre Ajuntament i
de la Diputació de Barcelona.
Aquest curs 2017-2018 és la catorzena edició del programa i continuem en la
millora de l’atenció a les escoles i de l’oferta artística.
El curs 2016-2017 van assistir 3.529 alumnes de 5 poblacions. 19 funcions de 8
espectacles van donar la possibilitat als espectadors escolars d’assistir al teatre
com una activitat de formació de nous públics, però també i sobretot, com una
experiència de coneixement de diverses disciplines escèniques. A l’escola va de
Bolo seguim pensant que anar al teatre ha de suposar per a tots els alumnes una
experiència en si mateix i no pas una prolongació de la classe. Les mestres ja
saben que les arts escèniques, com qualsevol art, és un camí molt suggerent per
ensenyar als nens i nenes com n’és de complexa, diversa i atractiva la vida. Tota
la riquesa expressiva que es concentra a dalt d’un escenari necessita, en una
funció escolar, la intermediació i la vocació de la mestra i del mestre per
aconseguir l’aprofitament i enriquiment necessaris per el nen i la nena.
Per tal de facilitar l’apropament dels infants als diferents gèneres de les arts
escèniques, us proposem espectacles de dansa, teatre, pallassos, titelles, circ i
música, entre d’altres. La Pera Llimonera, Inspira Teatre, Campi Qui Pugui són
noms que dins el panorama actual del teatre infantil del nostre país representen
els estàndards màxims de qualitat.
Aquest és un criteri al qual la Fundació Xarxa no vol renunciar: espectacles
innovadors de la mà dels millors professionals amb l’objectiu de contribuir a la
formació dels alumnes d’avui i dels ciutadans lliures del demà.
Els objectius de L’escola va de Bolo són:
• Sensibilitzar la població infantil i juvenil envers les arts escèniques i totes les
disciplines que les componen.
• Formar espectadors i crear nous públics de les arts escèniques.
• Donar suport a les polítiques educatives i culturals municipals.
• Contribuir a l’equilibri del territori quant a l’oferta cultural i artística per a la
població infantil i juvenil.
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Horari de les funcions
Les representacions tenen lloc normalment al matí i, eventualment, també a la tarda.
Si no hi ha prou alumnes inscrits (80 aprox.) la funció no es fa.
L’horari de les representacions varia en funció del nombre d’alumnes inscrits:
Funció única
Dues funcions
Tres funcions

10:00h
9:30h i 10:45h o 11:15h
9:30h, 10:45h i 15:15h

Això no obstant, aquest horari de les funcions de cada espectacle és aproximat i es fixarà
un cop s’hagin inscrit les escoles i es conegui la previsió d’alumnes assistents.
En el cas d’un espectacle amb més d’una funció en un teatre que acull escoles de fora del
municipi, es disposarà la primera funció per als alumnes del poble i la segona per als
alumnes que s’han de desplaçar en autocar.
Els aforaments màxims aproximats són:
Educació Infantil
Primària i ESO

230 alumnes
350 alumnes

Les representacions es portaran a terme a Gavà, El Prat de Llobregat, Corbera de
Llobregat, Torrelles de Llobregat i Begues, segon calendari especificat a cada espectacle.
Inscripció
El termini d’inscripció acaba el 30 de setembre.
Us podeu inscriure enviant el formulari per correu electrònic o telefonant a la Fundació
Xarxa. Consulteu amb el vostre ajuntament la possibilitat de fer inscripcions online.
Preu de l’entrada
5,00 euros
Informació i reserves
FUNDACIÓ XARXA
Martí Díez 7, 3a
08224 Terrassa
escolavadebolo@fundacioxarxa.cat
Tel. 937 805 097 / 619 542 099
Perquè una inscripció sigui vàlida caldrà la confirmació de la Fundació per correu
electrònic.
El pagament
Es farà mitjançant ingrés bancari al compte de la FUNDACIÓ XARXA:
ES14 0182 8194 07 0200302870





CALDRÀ FER UN INGRÉS MÍNIM DEL 50% DE L’IMPORT DE LES ENTRADES
DELS ALUMNES INSCRITS, 15 DIES ABANS DE LA FUNCIÓ.
EN CAS DE NO ASSISTÈNCIA INJUSTIFICADA, NO ES RETORNARAN ELS
IMPORTS ABONATS.
EN CAS DE NOMBRE D’ASSISTENTS SUPERIOR AL D’INSCRITS, CALDRÀ FER
L’INGRÉS CORRESPONENT EL MATEIX DIA DE LA FUNCIÓ.
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EDUCACIÓ INFANTIL
Teatre Musical

Companyia
Pentina el gat
Espectacle
Corre, Trufa!
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SINOPSI
La Trufa és un cadell que viu amb una parella i els seus dos fills. No
coneix més que l’amor que li donen els seus amos. Durant unes vacances
a la muntanya es perd i comença l’aventura que la portarà finalment al
retrobament amb la seva família. En aquest viatge descobreix el món
exterior que fins ara ni imaginava: animals estranys que li fan molta por,
espais grans i inabastables... La Trufa durant aquest viatge venç les pors i
descobreix l’amistat dels altres que l’ajuden a arribar a casa.
Quatre músics i actors us explicaran aquesta aventura fantàstica de la mà
de cançons molt melòdiques i ritmes i estils molt variats. L’escenografia
creativa i la gran diversitat d’instruments musicals ens transportaran a
una atmosfera a estones màgica i a estones molt divertida.
L’espectacle més ambiciós de la cia. Pentina el gat.

FITXA ARTÍSTICA
Text: Xavier Vila
Música: Sam Atencia
Producció i direcció: Cia. Pentina el Gat
Assessorament pedagògic: Lluïsa Garcia Font
Actriu, percussió i veu: Silvia Dotti
Percussió, bateria, piano i veu: Xavier Vila
Piano, violí, flaviol, acordió, percussió i veu: Pol Soler
Saxos, percussió i veu: Sam Atencia
Construcció titelles: Jordi Lafon
Escenografia: Escenografies Castells i Planas
Disseny de so i llums: Joan-Carles Ros “Rosky”
DATES I LLOCS
Corbera de Llobregat:12 de gener
Torrelles de Llobregat:14 de febrer
Begues:19 de febrer
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EDUCACIÓ INFANTIL
Titelles amb Música en directe

Companyia
De paper
Espectacle
Dins la panxa del llop
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SINOPSI

És hora de dinar, i cadascú s’espavila com pot per omplir la panxa. No s’hi
val a badar. Un seguit d’accidents, malentesos i enganys fan que fins i tot
els animals més espavilats acabin a la panxa d’algun company de
fatigues.
Dins la panxa del llop és un espectacle de paper que ens transporta als
boscos, mars i deserts més inversemblants per oferir-nos un retrat de la
cadena alimentària amb un toc d’humor i molta música. Cançons originals
i fetes a mida que teixeixen un relat sorprenent i divertit, il·lustrat amb
teatre d’ombres, teatrins de paper i titelles de cartró.
Obriu bé els ulls i pareu les orelles!

FITXA ARTÍSTICA
Creació i producció: De paper
Direcció: Eudald Ferré i De paper
Música: Núria Lozano i Joan Alfred Mengual
Titellaires: Joan Alfred Mengual i Núria Lozano
Dibuix en directe: Joan Alfred Mengual
Disseny de so i llums: De paper, Oriol Rafí i Francesc Puig
Escenografia i titelles: Joan Alfred Mengual
Composició i adaptació de les cançons: Núria Lozano

DATA I LLOC
El Prat de Llobregat:18 de gener
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EDUCACIÓ INFANTIL
Clown

Companyia
La Bleda
Espectacle
Superbleda
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SINOPSI
Tots tenim superpoders. Els tenim tan amagats que costen de trobar, però
quan els necessites, apareixen. La Bleda té la força d'una formiga perquè
pot aixecar set vegades el pes d'una formiga, té el poder de desaparèixer
perquè només aclucant els ulls ja no es veu, i pot salvar a qui convingui
només dient "un-dos-tres-salvats". Però quan sorgeixi un problema "real",
una necessitat "real", ella tindrà el superpoder més real de tots: la
imaginació.

FITXA ARTÍSTICA
Dramatúrgia: Jordi Palet
Direcció: Pere Hosta
Mirada Externa: Manel Trias
Pallassa: Helena Escobar
Escenografia: Pep Aymerich
Vestuari: CarmePuigdevalliPlantéS
Música: Pep Pascual
Disseny gràfic: Sopa Graphics
Producció: Cia. La Bleda & Temporada Alta 2016

DATA I LLOC
Corbera de Llobregat: 8 de maig
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EDUCACIÓ INFANTIL
Titelles musical

Companyia
Inspira Teatre
Espectacle
L’Omet vol cantar
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SINOPSI
Dos exploradors ens explicaran un nou descobriment que han fet d’una
nova espècie. I així coneixerem la història de l’Ornet, un ocell que acaba
de néixer i té unes ganes boges de descobrir món i de cantar per primera
vegada a la seva vida a la coral d'El Gran Arbre Melodiós. Però no supera
la prova d'accés pel seu nivell no apte. Tot i que s’esforça per millorar, no
troba ni el mètode adequat ni la persona que el pugui acompanyar en el
seu aprenentatge. Així, que amb el cor trencat i abocat al fracàs, decideix
no cantar mai més i s'aparta al lloc més llunyà que coneix. És en aquesta
fugida quan llavors el seu veritable aprenentatge comença.

FITXA ARTÍSTICA
Intèrprets: David Anguera, Esther Westermeyer
Dramatúrgia: Inspira Teatre i Bárbara Becker
Direcció: Bárbara Becker
Música: Mònica Samit
Dossier pedagògic: Esther Westermeyer
Escenografia i titelles: Martí Doy
Vestuari: Raquel Eme
Disseny de llums: Guillem Rodríguez
Tècnic de so: Guillem Rodríguez
Fotografia: Ana Zaragoza Bermejo
Disseny gràfic: Ester Umbert
Producció: Inspira Teatre

DATES I LLOCS
Gavà: 13 de febrer
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CICLE INICIAL
Teatre Musical

Companyia
Pentina el gat
Espectacle
Corre, Trufa!
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SINOPSI
La Trufa és un cadell que viu amb una parella i els seus dos fills. No
coneix més que l’amor que li donen els seus amos. Durant unes vacances
a la muntanya es perd i comença l’aventura que la portarà finalment al
retrobament amb la seva família. En aquest viatge descobreix el món
exterior que fins ara ni imaginava: animals estranys que li fan molta por,
espais grans i inabastables... La Trufa durant aquest viatge venç les pors i
descobreix l’amistat dels altres que l’ajuden a arribar a casa.
Quatre músics i actors us explicaran aquesta aventura fantàstica de la mà
de cançons molt melòdiques i ritmes i estils molt variats. L’escenografia
creativa i la gran diversitat d’instruments musicals ens transportaran a
una atmosfera a estones màgica i a estones molt divertida.
L’espectacle més ambiciós de la cia. Pentina el gat.

FITXA ARTÍSTICA
Text: Xavier Vila
Música: Sam Atencia
Producció i direcció: Cia. Pentina el Gat
Assessorament pedagògic: Lluïsa Garcia Font
Actriu, percussió i veu: Silvia Dotti
Percussió, bateria, piano i veu: Xavier Vila
Piano, violí, flaviol, acordió, percussió i veu: Pol Soler
Saxos, percussió i veu: Sam Atencia
Construcció titelles: Jordi Lafon
Escenografia: Escenografies Castells i Planas
Disseny de so i llums: Joan-Carles Ros “Rosky”
DATES I LLOCS

Torrelles de Llobregat:14 de febrer
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CICLE INICIAL
Titelles musical

Companyia
Inspira Teatre
Espectacle
L’Omet vol cantar

L’ESCOLA VA DE BOLO 17-18

SINOPSI
Dos exploradors ens explicaran un nou descobriment que han fet d’una
nova espècie. I així coneixerem la història de l’Ornet, un ocell que acaba
de néixer i té unes ganes boges de descobrir món i de cantar per primera
vegada a la seva vida a la coral d'El Gran Arbre Melodiós. Però no supera
la prova d'accés pel seu nivell no apte. Tot i que s’esforça per millorar, no
troba ni el mètode adequat ni la persona que el pugui acompanyar en el
seu aprenentatge. Així, que amb el cor trencat i abocat al fracàs, decideix
no cantar mai més i s'aparta al lloc més llunyà que coneix. És en aquesta
fugida quan llavors el seu veritable aprenentatge comença.

FITXA ARTÍSTICA
Intèrprets: David Anguera, Esther Westermeyer
Dramatúrgia: Inspira Teatre i Bárbara Becker
Direcció: Bárbara Becker
Música: Mònica Samit
Dossier pedagògic: Esther Westermeyer
Escenografia i titelles: Martí Doy
Vestuari: Raquel Eme
Disseny de llums: Guillem Rodríguez
Tècnic de so: Guillem Rodríguez
Fotografia: Ana Zaragoza Bermejo
Disseny gràfic: Ester Umbert
Producció: Inspira Teatre

DATES I LLOCS
El Prat de Llobregat:16 de gener
Gavà: 13 de febrer
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CICLE MITJÀ
Teatre

Companyia
Produccions Essencials
Espectacle
El porc ferotge

L’ESCOLA VA DE BOLO 17-18

SINOPSI

El temible llop Volteric s’ha instal·lat a Porcland i té atemorits a tots els
porquets que hi habiten. El valent porquet Da Vinci anirà en busca de
l’ingredient màgic del coratge per portar-lo al seu poble i vèncer al tirà.
El Porc Ferotge és un divertit especta- cle d’actors, amb titelles i ombres,
on aprenem a relacionar-nos i a conviure, des de l’humor, amb les nostres
pors.
“Els valents no són els que no tenen por, sinó els que saben afrontar-la”
El llop tradicionalment ha estat l’element que simbolitzava la por dels
homes en referència a qualsevol cosa desconeguda. La por, d’altra banda,
ha estat un element negatiu i paralitzador en l’àmbit educatiu: “No facis
això o se’t menjarà el llop!”. Volem trencar aquest estereotip i canviar la
manera amb la qual ens relacionem amb la por. De fet, és una eina potent
que ens proporciona precaució i alerta, inher- ent en qualsevol procés
d’aprenentatge davant situacions noves i desconegudes.
L’espectacle ajuda a entendre aquesta emoció en positiu i utilitzar-la com
a aliada en el nostre creixement i recerca personal.

FITXA ARTÍSTICA
Creació: Sergi Pons
Direcció: Eudald Ferré i Sergi Pons
Intèrprets: Nelo Sebastián , Sergi Pons i Judit
Escenografia: Saula Francesc Moreno, Marti Doy i Sergi Pons
Disseny de titelles: Francesc Moreno, Valentina Raposo i Sergi Pons
Dramaturgista: Jordi Fondevila
Música i espai sonor: Josep Maria Baldomà
Vestuari d’intèrprets i titelles: Paulette San Martí
Il·luminació: Xavi Sala
So: Damià Duran
Fotografia: Kati Riquelme
Vídeo: Simó Andreu
Disseny gràfic: Xavi Benet
DATA I LLOC
El Prat de Llobregat: 20 de febrer
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CICLE MITJÀ
Música

Companyia
December Quintet
Espectacle
Notes de viatge
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SINOPSI
Cinc músics entren en escena per començar el seu concert, però una
curiosa veu en off impedeix que ho facin. El desconcert donarà peu a una
progressiva complicitat entre ells, fins a viatjar junts, transmeten la
capacitat evocadora i descriptiva de la música, d’una manera lúdica i
divertida.

FITXA ARTÍSTICA
Dramatúrgia: Jordi Palet
Autors música: Joan Vidal, Gabriel Amargant, Nil Villà i Roc Sala.
Director: Jordi Palet
Escenografia: Xesca Salvà
Il·luminació: Jep Vergés
Producció: Associació Cultural de Granollers
Saxo i clarinet: Gabriel Amargant
Saxo: Nil Villà
Teclats: Roc Sala
Baix: Bernat Guàrdia
Bateria: Joan Vidal

DATA I LLOC

El Prat de Llobregat:17 d’abril
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CICLE MITJÀ i SUPERIOR
Teatre i Clown

Companyia
La pera llimonera
Espectacle
Quo no vadis
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SINOPSI
A l’escenari del teatre l’escenògraf i el seu aprenent arriben per donar els
darrers retocs als decorats de “Marc Antoni i Cleòpatra” que és a punt
d’estrenar-se. Sorpresos pel públic que es nega a abandonar la sala, es
veuen abocats a posar en escena l’espectacle.
QUO NO VADIS, és una delirant comèdia de “teatre dins el teatre”,
l’espectacle definitiu per entendre la caiguda de l’Imperi Romà a l’abast
de totes les edats.

FITXA ARTÍSTICA
Autors: Toni Albà, Pere Romagosa i Pere Casanovas
Actors: Sergi Casanovas i Pere Romagosa
Direcció: Toni Albà
Escenografia: Alfred Casas i La Pera Limonera
Construcció Escenografia: Pere Casanovas
Atrezzo: Lliberat López
Vestuari: Dani Pitz
Foto Gràfica: Andreu Trias
Disseny Il·luminació: Miki Arbizu
Producció: La Pera Llimonera

DATA I LLOC

Gavà: 13 de març
Torrelles de Llobregat: 14 de març
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CICLE SUPERIOR
Teatre musical

Companyia
Pissarra
Espectacle
Agafa el Raspall
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SINOPSI
La poesia de la Joana Raspall és ja un clàssic a les aules de les escoles
catalanes. Però a Agafa el Raspall anem més enllà de la seva poesia per a
conèixer la persona, la poetessa. No és un recital poètic. És una història
embolcallada de misteri. Les protagonistes de la història són tres nenes de
Vilafranca del Penedès que han quedat per fer un treball a la Biblioteca Torres
i Bages, que és la biblioteca on la Joana Raspall va treballar durant la Guerra
Civil. La curiositat d’elles, la Bruna, la Clara i l’Àlex, farà que descobrim alguns
dels moments més significatius de la vida d’aquesta poetessa que tant va fer
per la llengua catalana. Durant el muntatge es diuen fins a onze poemes que
l’espectador s’empassa com l’aigua. Alguns d’aquests versos estan musicats.
Així doncs, Agafa el Raspall és poesia, és història de Catalunya, és música i
és teatre. La posada en escena va a càrrec de la Cia. Pissarra que per aquest
projecte incorpora a la Noa, la Mar, la Gina, la Carlota i l’Anna. 5 actrius que
tenen entre 12 i 13 anys i que són, a més a més, les cantants del grup infantil
MACEDÒNIA. El públic pròxim a elles s’acostarà a la història d’una manera
diferent, més propera, s’identificarà amb les protagonistes.

FITXA ARTÍSTICA
Poesia: Joana Raspall
Guió, dramatúrgia, música i direcció: Dani Coma
Producció i coordinació: Maria Hernández
Escenografia: Pablo Paz
Vestuari: Vestuària
Arranjaments musicals: Lluis Vidal
Disseny de llums i so: JC
Actrius: Noa Massoutié, Mar Blanch, Carlota Arrey, Anna Cascos i Gina
Santaló

DATA I LLOC
El Prat de Llobregat: 27 de febrer
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CICLE SUPERIOR I ESO
TEATRE EN ANGLÈS

Companyia
The Blue Mango
Espectacles
“Zapping” i “The Horror Show”
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SINOPSIS
Zapping – Cicle Superior
Un show divertidíssim sobre la ciència, l’amistat i el respecte a l’altre.
Tant de bo l’Eli hagués escoltat el seu pare! Potser hauria aprovat el seu
examen de ciències sobre el sistema solar. I si s’avingués més amb la
seva germana, haurien pogut guanyar el concurs de talents. Tant de bo…
Però quan l’Eli descobreix que pot rebobinar el temps, disposa d’una
oportunitat d’or per fer les coses de manera diferent. Malgrat tot,
milloraran les coses? Acompanyeu-nos per esbrinar-ho!
The Horror Show - ESO
Show musical i interactiu basat en personatges de ficció.
“Està viu!” Aquestes paraules marquen la vida del Doctor Víctor
Frankenstein. Fa 200 anys, la ment brillant de la Mary Shelley va idear
una història atemporal: Frankenstein o el Modern Prometeu.
Per celebrar el bicentenari, Blue Mango Theatre porta a escena clàssics
de la literatura de terror victoriana com Frankestein, Dracula o el Doctor
Jekyll i el senyor Hyde, fent-los accessibles i entretinguts per l’audiència
adolescent.

FITXA ARTÍSTICA
Sobre Blue Mango Theatre:
Blue Mango Theatre va ser fundada l’any 2003 per l’actual directora de la
companyia, Emma Reynolds, actriu professional formada a Anglaterra.
La companyia està formada per actors professionals i / o professors de
TEFL, anglòfons natius, amb experiència teatral davant públics no nadius.
La companyia posa a disposició dels mestres tot el material pedagògic
necessari (dossiers, tracks d'àudio, etc.) per poder treballar la sortida
abans i després de la funció.
www.bluemangotheatre.com
www.facebook.com/bluemangotheatreBCN
DATA I LLOC
Gavà: 4 de maig
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