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Nom de l’espectacle Edats Dates Pàg.

Goldi Lliure +15 anys 4–5 OCT 2018 3

El rei Mides i les metamorfosis 6–11 anys 15–19 OCT 2018 4

Tot bufant 6–12 anys 22–24 OCT 2018 5

El vol del xoriguer 6–12 anys 25–31 OCT 2018 6

The Melting Pot Pourri +10 anys 5–9 NOV 2018 7

Mos Maiorum,  
el costum dels avantpassats

+15 anys 15–16 NOV 2018 8

Txapeldun +15 anys 26 NOV 2018 9

El Nadal del senyor Branquilló i 
L’escombra voladora

3–6 anys 28–29 NOV 2018 10

Volen, volen 3–6 anys 3–4 DES 2018 11

Martina i el bosc de paper 3–6 anys 10–14 DES 2018 12

Años luz 6–12 anys 18–19 DES 2018 13

Espill +14 anys 17–18 GEN 2019 14

La llibreria – The bookshop +12 anys 31 GEN – 1 FEB 2019 15

Salüq 6–9 anys 11–15 FEB 2019 16

Les noves historietes medievals 10–12 anys 5–8 MAR 2019 17

Pop up 3–6 anys 26–29 MAR 2019 18

Dia mundial del reciclatge 6–12 16–17 MAIG 2019 19

Activitats complementàries Totes les edats TOT EL CURS 20

Anem a l’escola 3–10 anys TOT EL CURS 22

Informació general 23

ÍNDEX D’ESPECTACLES

TEATRE, CLOWN o DANSA CINEMA MÚSICA
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+15 anys

TEATRE 85 min.

Goldi Lliure  
de Grupo Chévere (Galícia)

Treball de teatre documental sobre 
el moviment d’insubmissió dels 
anys 80-90 en Espanya, les persones 
que en formaren part i la seua 
exitosa estratègia de desobediència 
i confrontació no violenta amb 
l’Estat.

Valors pedagògics: 
Documentar escènicament un dels 
primers i més forts moviments de 
desobediència civil sorgits després 
de la Transició espanyola.

2018OCTUBRE

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31



6–11 anys

TEATRE DE TITELLES 50 min.

El rei Mides i les metamorfosis  
d’El Ball de Sant Vito (País Valencià)

En un abocador ple de fem i deixalles 
dos amics entren en el territori dels 
mites clàssics i les transformacions. 
Objectes inútils cobren una vida 
inesperada per contar-nos històries 
de déus, reis, nimfes i herois. Un relat 
sorprenent i divertit on el públic 
gaudirà amb les metamorfosis del Rei 
Mides, Faetont, Eco o Narcís.

Valors pedagògics:  
Posar en valor la transformació com 
a motor del l’univers, comparant 
l’explicació mitològica del món amb 
la científica, ja que res no comença ni 
acaba, tot es transforma.

2018OCTUBRE

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

4



60 min.

5

TEATRE MÚSICA

Tot bufant  
amb Pep Gol i Pep Pasqual (Catalunya)

Espectacle dedicat als instruments 
de vent en el sentit més ampli de la 
paraula, és a dir, tot allò que es pot 
fer sonar gràcies al vent. Descobrirem 
com es pot formar una orquestra 
a partir de l’ús de joguines i altres 
materials que trobem per casa.

Valors pedagògics: 
Compartir la espontaneïtat 
que caracteritza la música i la 
instantaneïtat que aporta l’espectacle 
totalment participatiu.

2018OCTUBRE

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

6–12 anys



6

6–12 anys

El vol del xoriguer  
d’El Triangulista (País Valencià)

Després d’un incident llefiscós amb 
l’autoritat incompetent, una família 
de xoriguers és desnonada del 
seu pi(s) vell. L’assumpte té molla i 
carnassa per a telediaris. Amb tot, 
conscients que en aquesta societat 
del “qui no corre, vola”, qui no vola, 
no corre, mamprenen un viatge per 
marjals, rius, urbs i muntanyes; si no 
tenen sala, tenen ales.

Valors pedagògics:  
L’espectacle pretén transmetre 
entre el menuts la importància de 
respectar el Medi Ambient així com el 
companyerisme amb aquells amb qui 
ens envoltem cada dia.

2018OCTUBRE

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

60 min.TEATRE MÚSICA



+10 anys

CLOWN MÚSICA

The Melting Pot Pourri  
de Los Excéntricos (Catalunya–França)

Trio d’equilibristes, malabaristes i 
músics, pallassos atípics, poètics i 
surrealistes que presenten la figura 
del clown renovat amb una subtil 
barreja de modernitat i classicisme en 
clau d’humor.

Valors pedagògics: 
Apropar als xiquets la figura del 
clown, la bellesa de l’art del pallasso i 
els seus trets característics divertits, 
commovedors, subtils i intel·ligents.

NOVEMBRE

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

2018

7

70 min.
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Mos Maiorum,  
el costum dels avantpassats  
de Col·lectiu Mos Maiorum (Catalunya)

+15 anys

TEATRE DOCUMENTAL

Espectacle basat en la tècnica de 
Verbatim que trasllada a l’espectador 
a un costat i l’altre de la frontera 
sud presenciant, vivint, i coneixent 
en primera persona a testimonis i 
protagonistes de les crisis migratòries.

NOVEMBRE

Valors pedagògics: 
Promoure, amb una mirada directa 
i honesta, l’interés dels joves per 
aquest conflicte real i d’actualitat 
contat a partir de testimonis vius.

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

55 min.

2018



+15 anys

DANSA

Txapeldun  
d’Organik Dantza (País Basc)

L’espectacle ens convida
a reflexionar sobre què significa ser 
campió i per què volem guanyar 
sempre, a través del món de
l’esport, amb moments de glòria i
victòria i també de soledat, pressió,
por i fragilitat.

Valors pedagògics: 
Qüestionar per què tots volem 
destacar en alguna cosa, per què és 
tan important ser reconegut pels 
altres, cosa que aprenem ja des de 
ben menuts.

NOVEMBRE

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

2018

9

60 min.
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Valors pedagògics: 
Reconèixer els enllaços que uneixen 
als membres d’una família així com 
valorar les qualitats que es donen en 
les vertaderes relacions d’amistat.

El Nadal del senyor Branquilló  
i L’escombra voladora  
basades en els best-sellers de l’escriptora 
infantil Julia Donaldson

3–6 anys

CINEMA EN VALENCIÀ

El senyor Branquilló s’endinsarà en 
una èpica aventura a través de les 
quatre estacions que el portarà molt 
lluny de sa casa. Una història màgica 
que anirà acompanyada de les 
aventures d’un bruixa molt simpàtica 
i la seua escombra voladora!

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

NOVEMBRE

60 min.

2018



3–6 anys

DANSA

Volen, volen  
de Mariantònia Oliver (Illes Balears)

A través de la dansa i el circ es conta 
una història que gira al voltant dels 
globus: una joguina que representa la
festivitat, l’aventura, la fantasia, la 
imaginació així com la complicitat i el 
vincle que ens remonta a la infància.

Valors pedagògics: 
Provocar l’estímul de l’emoció en els 
més menuts així com la identificació 
de les idees, les experiències i les 
sensacions com una activitat creativa 
i artística, font de creixement i 
coneixement.

DESEMBRE

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

2018

11

35 min.
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TEATRE

Martina i el bosc de paper  
de L’Horta Teatre (País Valencià)

Valors pedagògics: 
Un viatge per la natura i una manera 
lúdica i pedagògica d’acostar-se a 
les estacions de l’any a través d’una 
mirada innocent i encuriosida.

3–6 anys

DESEMBRE

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

2018

55 min.

Martina és una xiqueta de paper 
que viu en una casa de cartó. Un dia 
troba una papallona preciosa i molt 
contenta, la caça i la guarda en una 
gàbia. Cercant-ne més s’endinsa en el 
bosc, on es trobarà amb uns companys 
molt especials que l’ajudaran a 
descobrir que la naturalesa ha de ser 
lliure i s’ha de cuidar.
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TEATRE MÚSICA

Años luz  
de Luz, micro y punto (Astúries)

Premi FETEN 2017 a la Millor Proposta 
Plàstica. Dos titelles desperten en un 
armari i poc a poc van adquirint vida i 
van traçant una història, la que viuen 
una nina de fusta i un ou blau a partir 
dels seus primers sentiments d’amor, 
enveja, soledat i alegria.

Valors pedagògics: 
Reforçar el valor de l’amistat que 
es fa palès amb la unió entre els 
protagonistes i que els ajuda a 
superar qualsevol obstacle.

6–12 anys

DESEMBRE

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

2018

50 min.
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TEATRE

Espill  
de Crit Teatre (País Valencià)

Espill, de Jaume Roig, és una de les 
peces més importants de la literatura 
medieval a València. L’adaptació de la 
companyia Crit Teatre dona veu i cos 
als diversos personatges que formen 
part de l’univers del narrador usant 
una versió modernitzada del text, 
però mantenint-ne l’essència i la rima. 

Valors pedagògics: 
Posar damunt la taula els conflictes 
de gènere existents ja des de l’Edat 
Mitjana a través d’un espectacle fresc, 
divertit i atrevit.

+14 anys

GENER

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

2019

60 min.



CINEMA EN VALENCIÀ O ANGLÉS

La llibreria – The bookshop  
d’Isabel Coixet

La trama se situa a l’Anglaterra 
de 1959. Florence Green decideix 
abandonar Londres i traslladar-se a 
un petit poble de la costa per obrir 
la primera llibreria que hi ha hagut 
mai a la zona. Aquest somni es 
trobarà amb la decidida oposició dels 
habitants del poble.

Valors pedagògics: 
Posa en relleu les vides quotidianes 
marcades per la incomprensió, la 
por i la pulsió de fer por a la vegada 
que fomenta la passió pels llibres i la 
lectura.

+12 anys

FEBRER 2019

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28

GENER 2019

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

15

110 min.
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Salüq  
de Maquinant Teatre (País Valencià)

Salüq és un espectacle familiar sobre 
migració al Mediterrani contat a 
través dels ulls d’una xiqueta que 
emprèn de manera involuntària 
una gran odisea fugint del seu país. 
Impulsada pel vent de Salüq viurà 
aventures que mai ha imaginat.

Valors pedagògics: 
Un cant a la vida que posa en valor 
el coratge de tantes persones que 
emigren amb el somni d’aconseguir la 
quimera d’un món millor.

6–9 anys

FEBRER 2019

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28

TEATRE MULTIMÈDIA 50 min.



TEATRE

Les noves historietes medievals  
de Pot de Plom (País Valencià)

Les noves historietes medievals de 
Pot de Plom apropen als xiquetes i 
xiquetes els contes i fantasies de capa 
i espasa, cavallers, armadures, bufons, 
castells, dracs, bruixes, batalles, 
dimonis, ogres i donyets.

10–12 anys

MARÇ 2019

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

17

Valors pedagògics: 
A banda de l’humor, el joc, la 
participació i el divertiment, 
l’espectacle ofereix la possibilitat 
d’aprofitament didàctic i de reflexió 
al voltant de la rondallística i de la 
transmissió oral.

60 min.
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TEATRE GESTUAL

Pop up  
de Teatro delle Briciole (Itàlia)

Reinventant el llibre animat en 
forma teatral, Pop up entrellaça les 
micro-històries d’un xiquet de paper 
i una enigmàtica esfera de la mà de 
dues actrius/animadores que els 
donen vida.

Valors pedagògics: 
Apropar als menuts el joc amb les
figures i les formes, la interacció
amb els cossos, el moviment
i la sincronia entre les veus i les 
imatges.

3–6 anys

MARÇ 2019

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

45 min.
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Dia mundial del reciclatge
Celebrem el Dia Mundial del Reciclatge 
amb la realització d’una gimcana escènica 
que consta de tres activitats que es 
desenvoluparan en distints espais del 
Teatre del Raval. Així, els alumnes assistiran 
a un espectacle de titelles, a un de teatre 
i música i faran també una visita guiada a 
una exposició sobe consum responsable.

MAIG 2019

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

6–12 anys

TEATRE DE TITELLES

Üiqü’is
de La Panda de Yolanda

A les golfes
d’El Triangulista

TEATRE I MUSICA

VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ

Les claus del canvi
Exposició sobre consum 
responsable elaborada pel CEACV
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Activitats complementàries
Enguany volem continuar oferint-vos un programa d’activitats 
complementàries als espectacles per gaudir d’un matí plenet 
d’experiències. Un ventall d’activitats que inclou tallers, exposicions 
i jocs, tot al voltant de la sostenibilitat i el medi ambient.

Totes les activitats tenen aforament limitat. Cal reservar. Les activitats extraescolars es 
poden adaptar a les necessitats de cada escola, tot tenint en compte els horaris i edats 
dels alumnes. Consulteu-nos les condicions al mateix Teatre del Raval al 962.866.532 - 
campanya@teatreravalgandia.org

Podeu escollir abans o després de l’espectacle. 
Els tallers es realitzaran a l’espai de formació 
ubicat a la primera planta del teatre. Destinat 
a infantil i primària.  
Preu per alumne: 6 € (teatre i taller)

Tallers  
• Construeix el teu personatge 
• Instruments reciclats

Jocs participatius a l’aire lliure. La duració 
de l’activitat és flexible: d’1h30 o 2h, segons 
la vostra disponibilitat. Destinat a infantil i 
primària.  
Preu per alumne: 7 € (teatre i taller)

Gimcana A la vora del Serpis

20



Foto: Àlex Oltra

Visita als dos refugis antiaeris conservats 
i recuperats de la Guerra Civil a Gandia: La 
Peixateria i el Prado. S’estructurarà com un 
itinerari didàctic per a donar a conèixer els 
xiquets i xiquetes un tema com és la Guerra, 
tractant d’apropar-nos-en des d’una perspecti-
va constructiva i de memòria democràtica.
Preu per alumne: 7 € (teatre i visita)

Visita als refugis antiaeris 
de la Guerra Civil a Gandia:  
La Peixateria i El Prado

Del 9 al 21 de maig de 2019

Una exposició que ens convida a reflexionar 
sobre els hàbits de consum de la societat 
actual i que pretén conscienciar els xiquets 
i xiquetes dels greus problemes ambientals 
i socials que se’n deriven de l’actual model 
socioeconòmic basat en la producció i 
consum excessiu. Activitat gratuïta.

cedida pel CEAV (Centre d’Educació 
Ambiental de la Comunitat Valenciana)

Exposició Les claus del canvi

21

Del 15 al 24 d’octubre de 2018

Peixos creats amb tota mena de deixalles que ja 
no tenen cap ús quotidià però fan del reciclatge 
tot un art. Amb fusta vella, pedaços de tubs, 
canonades, rosques, coladors i peces de casa 
inservibles, ferralles, etc. Activitat gratuïta.

Exposició de peixos  
amb materials reciclats

de l’artista barceloní Noni Font



Anem a l’escola
Si no teniu la possibilitat de vindre al teatre i preferiu que l’espectacle 
vaja al vostre centre educatiu, el Teatre del Raval us ofereix la campanya 
Anem a l’escola mitjançant la qual podeu escollir d’entre tres propostes 
artístiques.

Cançoner popular actualitzat amb posada en 
escena teatral i instrumentació de reciclatge.

45 min.3–10 anys

El Triangulista torna a escola
Amb Francesc Burgos de La POP, Petita 
Orquestra Peiotaire (La Valldigna)

En l’era del cinema 3D, tenim l’oportunitat de 
conèixer com es feia el cinema a principis del 
segle passat.

45 min.3–10 anys

Contes de ratolins amb titelles, 
objectes i música en directe.

45 min.3–6 anys

Històries de ratolins
Cía Títeres de Cuento (València)

Petit Cinema
Projeccions en super–8 o 16 mm a càrrec 
de Santiago Estruch (La Valldigna)

22
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INFORMACIÓ GENERAL

HORARI:  
Matins: Sessions a les 10h00 i a les 11h30 
Vesprades (només per a alguns espectacles): a les 15h30

PREU:  
Espectacles d’arts escèniques: 4,50 € per alumne
Cinema: 3 € per alumne

PROMOCIÓ:
Si veniu el mateix cicle a vore dos espectacles 
de la Campanya Escolar, tindreu el segon 
espectacle a 3,50 € per alumne. Aquesta oferta 
no és acumulable a altres ofertes

INFORMACIÓ I RESERVES:
962 866 532 – 601 195 684 
campanya@teatreravalgandia.org

Cafeteria

Local 
climatitzat

Espai apte per 
a persones amb 
mobilitat reduïda



C. Sant Ramon, 8  

46702 Gandia (València)  

962 866 532 – 601 195 684  

teatreravalgandia.org/CampanyaEscolar  

campanya@teatreravalgandia.org

Col·laboren

Recicla(‘)t

/teatredelraval.gandia

teatreravalg

@TeatreRavalG #TeatreRavalGandia

campanya@teatreravalgandia.org

Teatre Raval Gandia


