
PROGRAMACIÓ
INFANTIL I PRIMÀRIA 2019–2020



La campanya escolar és l’eix vertebrador 
del projecte cultural que proposa 
LaCasaCalba al Teatre del Raval, una sala 
polivalent en un espai multidisciplinar, 
obert, contemporani i integrador. 

En aquest fullet podeu trobar l’ampli 
ventall d’activitats que us presentem 
per a la nova temporada.

Com a novetat, aquest any la campanya 
escolar del Teatre del Raval dóna la 
possibilitat de gaudir d’un matí complet 
per sols 2 euros més, contractant una 
de les nostres activitats extra, basades 
en la creativitat, la sostenibilitat i 
l’aprenentatge històric, amb l’objectiu 
de despertar l’interés per l’art, l’estima 
pel patrimoni natural i històric, així 
com motivar la curiositat creativa i 
l’aprenentatge.
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EXPOSICIÓ GRATUÏTA

EXPOSICIÓ GRATUÏTA

RRRR! Festival  
d’art i reciclatge 

OCTUBRE 2019
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21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Primera exposició, 
any 1994  
Josep Basset

Exposició d’escultures fetes a partir 
de ferro de rebuig durant els anys 90.

CasiObsessió 
Martí Guillem

Instal·lació sonora participativa feta amb 
teclats Casio antics que es poden tocar 
simultàniament.
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De 1r a 6é de primària

TEATRE I MÚSICA 50 min.

4,50 €

EN VALENCIÀ

Plàstic-tic-tic-tic!  
d’El Triangulista (País Valencià)

Cansat de la vida moderna, El Triangulista 
s’ho ha deixat tot. Ara viatja amb Pep 
Xoriguer, un ocell ben espavilat, amb 
l’objectiu de recollir els plàstics que 
embruten boscos i suren per l’aigua de 
rius i oceans. Però també volen viure 
aventures, conèixer altres mons, establir 
noves amistats.

Valors pedagògics:  
Transmetre la importància de respectar el 
medi ambient i valorar el companyerisme 
amb aquells que formen part del nostre 
dia a dia.

OCTUBRE 2019
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Lost dog  
De Cal y Canto Teatro (Castella Lleó)

Espectacle de titelles i objectes plantejat 
de manera insòlita per obtindre la visió 
d’un món vist a través dels ulls d’un gos 
abandonat. El públic se submergeix 
en l’ambient del carrer, conduït per les 
cames dels intèrprets.

Valors pedagògics:  
Reflexionar sobre els prejudicis i 
l’acceptació de la diferència que apel·la a 
la humanitat i la solidaritat. Conscienciar 
sobre la discriminació que suposa el 
rebuig al pobre, al diferent.

OCTUBRE 2019
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21 22 23 24 25 26 27
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TEATRE GESTUAL I OBJECTES 45 min.EN VALENCIÀ
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De 3r a 6é de primària

Millor Missatge per a la 
Humanitat i Millor Espectacle

ALCIDES MORENO 2018

Millor Espectacle a l’Espai 
Escènic No Convencional

FETEN 2017

Capacitat limitada a 55 persones. L’espectacle es desenvolupa 
a una caseta situada al carrer del teatre.

4,50 €



La revolta dels contes  
Dirigida per Jakob Schuh & Jan Lachauer

Adaptació del best-seller de Roald Dahl 
per part dels productors d’El Grúfal i El 
Nadal del senyor Branquilló. Pel·lícula 
que recupera personatges i relats 
clàssics coneguts per tothom per donar-
los la volta i introduir girs enginyosos, 
sorprenents i d’actualitat.

Valors pedagògics:  
Oferir una visió moderna dels clàssics 
de la literatura infantil per fomentar els 
més menuts a plantejar-se qüestions 
intel·ligents sobre allò establert.

DESEMBRE 2019
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30 31

CINEMA 60 min.EN VALENCIÀ
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De 1r a 4t de primària

NOMINADA ALS PREMIS 
OSCAR 2018

3,50 €

PREMI CRISTAL  
AL FESTIVAL ANNECY



Bombolles de paper  
De Múcab Dans (Catalunya)

Cada nit que Roger se’n va a dormir somia 
que fa bombolles amb la trompeta i balla 
amb elles però quan desperta no pot 
complir el seu somni. Aquesta proposta 
visual i plàstica juga amb la imaginació 
dels infants transportant-los a un espai 
on tot és possible emprant la dansa i una 
mica de màgia.

Valors pedagògics:  
Apropar la dansa als més menuts amb 
l’ús de les noves tecnologies i una 
posada en escena que combina l’art en 
moviment i la música.

TEATRE, MÚSICA I DANSA 30 min.EN VALENCIÀ

DESEMBRE 2019
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30 31
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Infantil

Premi Ciudad Rodrigo 2014

FERIA DE TEATRO  
DE CASTILLA-LEÓN

Espectacle recomanat 
per La Red Española 
de Teatros, Auditorios, 
Circuitos y Festivales

4,50 €



El tambor de Cora  
De La Teta Calva (País Valencià)

Fèlix necessita un nou cor. Al llit de 
l’hospital es pregunta com pot ser 
aquell espai tan gelat i inhòspit com si 
d’un iceberg es tractara, com la vida, 
de vegades apàtica i indiferent. Fèlix 
necessita que els seu nou cor bategue 
amb força, la força d’un tambor.

Valors pedagògics:  
Reflexionar sobre la fortalesa humana 
davant situacions que ens fan mal, 
encoratjar-nos a superar-nos malgrat la 
fragilitat de les situacions.

TEATRE 50 min.EN VALENCIÀ

FEBRER 2020

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

9

De 1r a 4t de primària 4,50 €



Emocioanant  
De Rodamons Teatre (País Valencià)

Nou treball de Rodamons Teatre, una 
proposta que ens convida a submergir-
nos en el món de les emocions a través 
de la música, les cançons, la poesia i les 
imatges. Un viatge per la vida amb música, 
elements visuals i un fet compartit, 
EmocioAnant pel que pots trobar!

Valors pedagògics:  
Reconèixer que les emocions ens 
acompanyen com a éssers humans i no les 
hem d’amagar, tant si són més agradables 
com si són més tristes. La música ens 
ajuda a compartir-les.

MÚSICA I TEATRE 60 min.EN VALENCIÀ

FEBRER 2020
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De 1r a 4t de primària 4,50 €



Refugi  
De Clownidoscopio Teatre (Illes Balears)

Un poètic espectacle on es troben dues 
realitats. La d’aquell que crea el seu món 
per sentir-se segur (refugi) i la d’aquell que 
havent-ho perdut tot busca el seu lloc al 
món (refugiat).

Valors pedagògics:  
Transmetre una mirada màgica i lleugera 
a un conflicte universal viatjant per 
l’empatia i el respecte a través de la 
poesia, l’humor i el clown.

TEATRE 50 min.EN VALENCIÀ

MARÇ 2020
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5é i 6é de primària 4,50 €



Mr. Link. L’origen perdut 
Dirigida per Chris Butler

Pel·lícula d’animació que narra l’aventura 
de dos exploradors i una mena de ieti 
amorós cap a l’Himàlaia. Sir Lionel Frost 
creu que és l’investigador de mites i 
monstres més important del món. Però, 
per què no li ho reconeix ningú?

Valors pedagògics:  
Tractar la identitat i l’acceptació a partir 
de la comèdia, lluny de les convencions a 
que ens tenen acostumats.

CINEMA 94 min.EN VALENCIÀ

MARÇ 2020
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De 1r a 4t de primària 3,50 €



Liliput 
De L’Horta Teatre (País Valencià)

Emprant objectes quotidians reciclats 
crearem tots junts la banda sonora del 
nostre particular Liliput, un món diminut, 
molt especial i que, en molts aspectes, és 
un reflex del nostre.

Valors pedagògics:  
Convertir la representació en una 
experiència creativa viva on el públic 
participa, emfatitzant valors com l’actitud 
responsable cap al medi ambient.

TEATRE, DANSA I MÚSICA 45 min.EN VALENCIÀ

MARÇ 2020
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ABRIL 2020
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Infantil 4,50 €
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MAIG 2020

1 2 3
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Setmana del reciclatge
RRRRecicla’t!

Celebrem el Dia Mundial del Reciclatge 
amb una gimcana escènica de reciclatge 
que tindrà lloc a tres espais del Teatre 
del Raval, on s’hi desenvoluparan 
tres espectacles de tres artistes ben 
singulars que juguen i experimenten 
amb el reciclatge musical i teatral. 
Iniciativa de l’RRRR! Art i reciclatge.

Tots els 
espectacles

6–12 anys

Sempre ens han fet creure que en 
la vida hem de passar per un tub. 
Un tub prou estret, de fet. De qui va 
ser aquesta angoixant idea? No ho 
sabem però no patiu, tenim el remei: 
molta música i a més, per molts tubs 
diferents. Liar-la és l’única opció!

Música per un tub 
De Liante S.A. (Cento Carbó)

MÚSICA PARTICIPACIÓ

De 1r a 6é de primària

4,50 €
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Amb el cançoner popular sota el braç 
i un cabàs d’instruments inversem-
blants a l’esquena, El Triangulista 
torna a casa i ve disposat a deixar-se 
portar pels indrets de la màgia de les 
petites coses i convidar-nos a gaudir 
amb ell del seu espectacle.

A les golfes 
d’El Triangulista

TEATRE RETROFUTURISME

De 1r a 6é de primària

Audició-concert que s’endinsa en el 
món del so mitjançant la tecnologia 
per contar-nos l’evolució dels instru-
ments musicals des de la prehistòria 
fins ara, descobrint els instruments 
actuals i les possibilitats que ens 
donen.

La màquina del so 
De Pep Gol

MÚSICA TECNOLOGIA

De 1r a 6é de primària
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Veniu a gaudir d’un matí complet!

Construeix el teu propi teatret amb 
personatges i tot! Pots representar 
l’obra que acabes de veure, avançar-te 
al que veuràs o imaginar l’obra que 
t’agradaria fer.

Caixa escènica

Infantil i primària

Farem diferents composicions 
plàstiques amb fulles i branques 
recollides i assecades prèviament.

Taller de natura 
creativa

Primària

Contracteu una de les nostres activitats extra dissenyades  
per a despertar l’interés per l’art, el patrimoni, la creativitat  
i la sostenibilitat. Només 2€ més per alumne.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Educació ambiental, creativitat i 
pràctica musical. Amb pocs recursos 
podem crear sons, gaudir de la 
música i donar altres usos als residus.

Taller d’instruments 
reciclats

Primària
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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: 962.866.532 - campanya@teatreravalgandia.org

Us proposem fer un recorregut pels 
grafitis del carrer Sant Ramon visitant, 
fins i tot, els més amagats, i deixar-hi la 
vostra empremta.

Museu a cel obert

Primària

Activitat a l’aire lliure vora el riu Serpis 
amb l’objectiu de posar en valor el 
seu paper mediambiental i històric 
mitjançant el joc.

Gimcana a la vora 
del Serpis

Primària

Recorregut didàctic per aquests 
espais de la Guerra Civil, recuperats i 
recentment oberts al públic. La visita 
permet fer un exercici de memòria 
col·lectiva i de pedagogia de la pau.

Visita als refugis 
antiaeris

5é i 6é de primària
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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 vos proposa la 
campanya Anem a l’escola mitjançant la qual podeu escollir d’entre 
dos espectacles en gira.

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

Consulteu-nos les condicions: 962.866.532 - campanya@teatreravalgandia.org

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

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

Infantil i primària 45 min.

Històries de ratolins
De Cía Títeres de Cuento (València)

Infantil i primària 45 min.
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Reserveu!
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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
Colze a colze amb els Ajuntaments


