PROGRAMACIÓ

ESO I BATXILLERAT 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.

Batxillerat

5,00 €

La cantant calba, d’Eugène Ionesco
D’Estudi Zero Teatre (Illes Balears)
TEATRE

EN VALENCIÀ

60 min.

La Cantant Calba va ser la primera obra
dramàtica escrita pel dramaturg Eugène
Ionesco i és, potser, l’espectacle primigeni
de l’anomenat teatre de l’absurd. Suposa
una crítica de la vida quotidiana en la
qual els personatges són incapaços de
comunicar-se entre si.
Valors pedagògics:
Reflexionar sobre la qualitat de la
comunicació en la societat digital
actual, hiperinformada en xarxes però
incomunicada a nivell humà.
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III MOSTRA DE TEATRE MEMORIAL
LORENÇ MOYÀ
Premi Millor Direcció, Millor Actor,
Millor Actriu i Millor Escenografia.

IX CIRCUITO DE DANZA Y TEATRO
CONTEMPORÁNEOS PARA PÚBLICO
ADULTO Y FAMILIAR DE LA RED DE
TEATROS ALTERNATIVOS DE ESPAÑA
Millor Espectacle

OCTUBRE 2019

RRRR! Festival
d’art i reciclatge
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Primera exposició,
any 1994
Josep Basset
EXPOSICIÓ GRATUÏTA
Exposició d’escultures fetes a partir
de ferro de rebuig durant els anys 90.

CasiObsessió
Martí Guillem
EXPOSICIÓ GRATUÏTA
Instal·lació sonora participativa feta amb
teclats Casio antics que es poden tocar
simultàniament.
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ESO

5,00 €

Els viatges d’Àlex i Elena
De Teatro del Contrahecho (País Valencià)
TEATRE

EN VALENCIÀ O CASTELLÀ

Aquesta obra juvenil convida a participar
en el camí que emprenen dos amics,
joves universitaris, que comparteixen
pis i l’afició per la literatura, les noves
tecnologies i els viatges, reals i virtuals.
S’atreviu a descobrir com compaginen la
seua realitat amb la ficció?
Valors pedagògics:
Apropar als joves el teatre clàssic
mitjançant la quotidianeïtat del seu dia a
dia i el seu propi llenguatge.
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Batxillerat

5,00 €

Segarem ortigues amb els tacons
De Teatro del Contrahecho (País Valencià)
TEATRE

EN VALENCIÀ

65 min.

L’obra planteja una reflexió sobre la dona,
el feminisme, la prostitució i el masclisme.
Una proposta atrevida i transgressora que
ens acosta la història de 4 prostitutes, una
d’elles travestí, que es guanyen la vida
amb el seu cos a la vora d’una carretera.
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Valors pedagògics:
Visibilitzar una part de la societat que
sol ser invisible, partint de la realitat
d’aquestes dones. Replantejar la figura de
la dona i el paper actual del feminisme en
una societat on impera el masclisme.
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ESO i batxillerat

5,00 €

STRPTS. Fin de temporada
De Cía. Cinema Sticado (Galícia)
TEATRE MULTIMÈDIA

EN CASTELLÀ

STRPTS és una història d’intriga per
episodis creada en viu i en directe sobre
l’escenari i retransmesa audiovisualment
en temps real en una gran pantalla.
Aquest és l’últim capítol de la temporada
en què dos frikis humans tenen la missió
de fer una pel.lícula de misteri, corrupció i
persecucions.
Valors pedagògics:
Plantejar el pes de les estructures del
poder establert i els mecanismes que
generen. Una visió crítica a la societat des
de l’experimentació sobre el paper que
tenim com a ciutadans.
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NOVEMBRE 2019
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FESTIVAL ANIMART
III INTERNATIONAL ANIMATION
ART FESTIVAL 2017 (POLÒNIA)
Innovative approach to puppetry
animation

ESO i batxillerat

3,50 €

Pride
Dirigida per Matthew Warchus
CINEMA

DOBLADA O SUBTITULADA EN VALENCIÀ

Basada en una història real, la pel·lícula
mostra a un grup d’activistes LGTB que
recaptaren fons per ajudar a les famílies
afectades per la vaga dels miners
britànics en 1984. Com a resultat, es va
establir una aliança sense precedents
entre ambdues comunitats.
Valors pedagògics:
Crear ressonància amb el present buscant
un paral·lelisme concret basat en fets
històrics per encoratjar a l’activisme, a la
unió i al compromís.

120 min.
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PREMIS BAFTA
Millor Pel·lícula Independent
Britànica, Millors actors de
repartiment, Millor Productor
i Guionista Novell.
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Batxillerat

5,00 €

Joanot
De Cia. Esclafit Teatre (País Valencià)
TEATRE

EN VALENCIÀ

60 min.

El cavaller valencià Joanot Martorell
(1410–1465) va ser especialment conegut
per ser l’autor de la novel·la de cavalleries
Tirant lo Blanch. Aquesta és la seua
història, la història de la gestació de tan
gran batalla, la seua particular batalla a
ultrança contra la impermanència.
Valors pedagògics:
Transmetre un principi universal que
planteja la impermanència de tot el que
ens envolta. Tot està en constant canvi i la
pitjor batalla que podem lluitar és contra
nosaltres mateixos.
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1r i 2n d’ESO

4,50 €

Refugi
De Clownidoscopio Teatre (Illes Balears)
TEATRE

EN VALENCIÀ

50 min.

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.
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RRRRecicla’t!

4,50 €

Setmana del reciclatge
6–12 anys
MAIG 2020
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Tots els
espectacles

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.

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

De 1r a 6é de primària
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PARTICIPACIÓ

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!

La màquina del so
De Pep Gol
MÚSICA

De 1r a 6é de primària

TECNOLOGIA

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

A les golfes
d’El Triangulista
TEATRE

De 1r a 6é de primària

RETROFUTURISME

Amb el cançoner popular sota el braç
i un cabàs d’instruments inversemblants 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.
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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Veniu a gaudir d’un matí complet!
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.

Gimcana a la vora
del Serpis

ESO

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.

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

ESO

Foto: Àlex Oltra

Visita als refugis
antiaeris

ESO i batxillerat

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.

Reserveu!
962 866 532 – 601 195 684
campanya@teatreravalgandia.org

Cafeteria

Local
climatitzat

Espai apte per a persones
amb mobilitat reduïda
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Recicla(’)t

C. Sant Ramon, 8
46702 Gandia (València)
962 866 532 – 601 195 684
teatreravalgandia.org/CampanyaEscolar
campanya@teatreravalgandia.org

Col·laboren

/teatredelraval.gandia
@TeatreRavalG #TeatreRavalGandia
teatreravalg
Teatre Raval Gandia
campanya@teatreravalgandia.org

Colze a colze amb els Ajuntaments

