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1. Anem al teatre. Educació Infantil: DINS DE LA PANXA 
DEL LLOP. Música 
 
Àmbit:  Arts escèniques i audiovisuals 
  
Descripció:  
Us presentem el conte tradicional Les set cabretes i el llop dels Germans Grimm, 
en el qual posem un especial èmfasi en el protagonisme de la cabreta petita. 
 
Assistirem a tot un seguit de situacions divertides entre les cabretes i el llop, on 
tampoc no faltarà una reflexió sobre la cultura agrícola i ramadera dels pobles de 
muntanya. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
- Donar a conèixer la diversitat de l'oferta teatral i musical.  
- Afavorir la coneixença i la identificació dels espais escènics del municipi o de 
l'entorn. 
  
Referits a procediments:  
  
- Passar-s'ho bé gaudint de la màgia dels espectacles. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
- Familiaritzar els estudiants amb les arts escèniques 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Espectacle 
  
Metodologia: Espectacle musical 
  
Suport per preparar l'activitat:  
  
Forma de treball durant l'activitat: - 
  
Cursos als que s'adreça:  
  
E.INF-P3 
  
E.INF-P4 
  
E.INF-P5 
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Inscripcions 
 
Preu: 5.2 per alumne/a.  
  
Forma de pagament:  
  
L'import de les entrades cal abonar-lo com a màxim un mes abans de la funció. 
En cas que no es faci l'ingrés en el termini indicat, l'organització del programa 
pot anul·lar la reserva. 
Tots els pagaments s'han de fer mitjançant un ingrés bancari a l'empresa. 
Trifusió. Projectes Culturals, SL  
Banc de Sabadell. ES05 0081 0024 8400 0116 5524 
Un cop fet el pagament, no es retornaran els diners en cas de cancel·lació de 
totes o alguna de les places pagades. 
  
Dies i hores de l'activitat: 7 i 8 de novembre de 2017 
  
Nombre de sessions: 2 
  
Durada de les sessions: 50 minuts 
   
Dades de contacte  
 
Organitza: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Diputació de Barcelona. 
  
Coordina:  Projectes Culturals, SL 
  
Telèfon: 933 846 167 
  
Correu electrònic: patricia@trifusio.cat 
  
Requisits pel centre:  
  
- Per poder fer inscripció cal omplir la butlleta que trobareu a la pàgina web: 
http://www.diba.cat/web/anemalteatre 
En cas de dubte, trucar a:  
Trifusió. Projectes Culturals, SL  
Tel. 933 846 167 
a/e: patricia@trifusio.cat 
- Les places són limitades. Les inscripcions s'atendran segons ordre d'arribada. 
- Un cop rebem la vostra inscripció us enviarem un correu electrònic amb les 
instruccions per a formalitzar la reserva definitiva 
- La inscripció no es considerarà vàlida fins que l'empresa gestora no la confirmi. 
  
Lloc: Auditori Eduard Toldrà 
  
Observacions:  
  
El període d'inscripció finalitza el 15 de setembre de 2017 
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2. Anem al teatre. Educació Infantil: ELS TRES ÓSSOS. 
Teatre  
  
Àmbit:  Arts escèniques i audiovisuals 
  
Descripció:  
 
L'Estaquirot Teatre presenta una recreació del conte La Rínxols d'or, en la qual 
posen més èmfasi en la figura dels tres óssos i la seva quotidianitat. 
 
L'aventura comença quan, per primera vegada, l'ós petit emprèn tot sol un llarg 
viatge per anar a buscar mel. Amb l'ajut dels animals que viuen al bosc ho 
aconsegueix i torna a casa molt content. Els tres óssos preparen el dinar i, 
mentre esperen que es refredi, se'n van a passejar. En tornar troben la Rínxols, 
una noia molt tafanera que destarotarà tota l'harmonia familiar. 
 
L'originalitat de l'escenografia es basa en un seguit de caixes de fusta que, en 
obrir-se, despleguen i mostren escenaris diferents. És un espectacle molt visual, 
dinàmic, atractiu i amenitzat amb música. 
  
Objectius didàctics 
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
- Donar a conèixer la diversitat de l'oferta teatral i musical.  
- Afavorir la coneixença i la identificació dels espais escènics del municipi o de 
l'entorn. 
  
Referits a procediments:  
  
- Passar-s'ho bé gaudint de la màgia dels espectacles. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
-Familiaritzar els estudiants amb les arts escèniques 
  
Procediments 
 
Tipus d'activitat: -Espectacle 
  
Metodologia: - Espectacle de titelles 
  
Cursos als que s'adreça:  
  
E.INF-P3 
E.INF-P4 
E.INF-P5 
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Inscripcions 
  
Preu: 5.2 euros per alumne/a.  
  
Forma de pagament:  
  
L'import de les entrades cal abonar-lo com a màxim un mes abans de la funció. 
En cas que no es faci l'ingrés en el termini indicat, l'organització del programa 
pot anul·lar la reserva. 
Tots els pagaments s'han de fer mitjançant un ingrés bancari a l'empresa. 
Trifusió. Projectes Culturals, SL  
Banc de Sabadell. ES05 0081 0024 8400 0116 5524 
Un cop fet el pagament, no es retornaran els diners en cas de cancel·lació de 
totes o alguna de les places pagades. 
  
Dies i hores de l'activitat: 22,23, 24, 25, 28, 29, 30 i 31 de maig. 1 de juny  
  
Nombre de sessions: 12 
  
Durada de les sessions: 55 minuts 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Organitza: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Diputació de Barcelona. 
  
Coordina:  Projectes Culturals, SL 
  
Telèfon: 933 846 167 
  
Correu electrònic: patricia@trifusio.cat 
  
Requisits pel centre:  
  
- Per poder fer inscripció cal omplir la butlleta que trobareu a la pàgina web: 
http://www.diba.cat/web/anemalteatre 
En cas de dubte, trucar a:  
Trifusió. Projectes Culturals, SL  
Tel. 933 846 167 
a/e: patricia@trifusio.cat 
- El període d'inscripció finalitza el 15 de setembre de 2017 
- Les places són limitades. Les inscripcions s'atendran segons ordre d'arribada. 
- Un cop rebem la vostra inscripció us enviarem un correu electrònic amb les 
instruccions per a formalitzar la reserva definitiva 
- La inscripció no es considerarà vàlida fins que l'empresa gestora no la confirmi. 
  
Lloc: Espai Taller l\'Estaquirot Teatre 
  
Observacions:  
El període d'inscripció finalitza el 15 de setembre de 2017 
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3. Anem al teatre. Educació Infantil: 
VOLEN,VOLEN...Dansa 
 
Àmbit: Arts escèniques i audiovisuals 
 
Descripció:  
 
Dansa i circ s'uneixen per a desenvolupar un llenguatge sense paraules, basat en 
la manipulació d'objectes i el moviment. Un joc coreogràfic que busca estimular 
les emocions dels infants i potenciar-ne la creativitat. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
- Donar a conèixer la diversitat de l'oferta teatral i musical.  
- Afavorir la coneixença i la identificació dels espais escènics del municipi o de 
l'entorn. 
  
Referits a procediments:  
  
- Passar-s'ho bé gaudint de la màgia dels espectacles. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
- Familiaritzar els estudiants amb les arts escèniques 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Espectacle 
  
  
Metodologia: Espectacle de dansa 
  
  
Cursos als que s'adreça:  
  
E.INF-P3 
  
E.INF-P4 
  
E.INF-P5 
  
 
Inscripcions 
  
Preu: 5.20 euros per alumne/a 
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Forma de pagament:  
  
L'import de les entrades cal abonar-lo com a màxim un mes abans de la funció. 
En cas que no es faci l'ingrés en el termini indicat, l'organització del programa 
pot anul·lar la reserva. 
Tots els pagaments s'han de fer mitjançant un ingrés bancari a l'empresa. 
Trifusió. Projectes Culturals, SL  
Banc de Sabadell. ES05 0081 0024 8400 0116 5524 
Un cop fet el pagament, no es retornaran els diners en cas de cancel·lació de 
totes o alguna de les places pagades. 
  
Dies i hores de l'activitat: 5 i 6 de febrer de 2018 
  
Nombre de sessions: 2 
  
Durada de les sessions: 35 minuts 
  
Dades de contacte  
  
Organitza: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Diputació de Barcelona. 
  
Coordina:  Projectes Culturals, SL 
  
Telèfon: 933 846 167 
  
Correu electrònic: patricia@trifusio.cat 
  
Requisits pel centre:  
  
- Per poder fer inscripció cal omplir la butlleta que trobareu a la pàgina web: 
http://www.diba.cat/web/anemalteatre 
En cas de dubte, trucar a:  
Trifusió. Projectes Culturals, SL  
Tel. 933 846 167 
a/e: patricia@trifusio.cat 
 
- El període d'inscripció finalitza el 15 de setembre de 2017 
- Les places són limitades. Les inscripcions s'atendran segons ordre d'arribada. 
- Un cop rebem la vostra inscripció us enviarem un correu electrònic amb les 
instruccions per a formalitzar la reserva definitiva 
- La inscripció no es considerarà vàlida fins que l'empresa gestora no la confirmi. 
  
Lloc: Teatre Principal de Vilanova i la Geltrú 
  
  
Observacions:  
  
El període d'inscripció finalitza el 15 de setembre de 2017 
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4. Anem al teatre. Cicle Inicial: PLORS DE COCODRIL. 
Teatre 
  
Àmbit:   Arts escèniques i audiovisuals 
  
Descripció:  
  
Un electricista entra per error a l'estança dels nadons d'una escola bressol a 
l'hora de la migdiada, els desperta sense voler i es veu obligat a adormir-los de 
nou. 
 
Després d'uns moments de pànic, aconseguirà a poc a poc restablir la calma. Els 
gronxarà, acaronarà i tranquil·litzarà. Descobrirà estratègies i aptituds que mai 
no hauria imaginat! 
 
Una autèntica odissea que el farà redescobrir un món afectiu, sensorial i ple 
d'emocions que creia haver oblidat. 
  
  
Objectius didàctics 
  
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
- Donar a conèixer la diversitat de l'oferta teatral i musical.  
- Afavorir la coneixença i la identificació dels espais escènics del municipi o de 
l'entorn. 
  
 Referits a procediments:  
  
- Passar-s'ho bé gaudint de la màgia dels espectacles. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
- Familiaritzar els estudiants amb les arts escèniques 
  
 Procediments 
 
Tipus d'activitat: Espectacle 
Metodologia: Espectacle de teatre 
  
 
Cursos als que s'adreça: E.PRIM-1r, E.PRIM-2n 
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Inscripcions 
  
Preu: 5.2 Per alumne/a. 
  
Forma de pagament:  
  
L'import de les entrades cal abonar-lo com a màxim un mes abans de la funció. 
En cas que no es faci l'ingrés en el termini indicat, l'organització del programa 
pot anul·lar la reserva. 
Tots els pagaments s'han de fer mitjançant un ingrés bancari a l'empresa. 
Trifusió. Projectes Culturals, SL  
Banc de Sabadell. ES05 0081 0024 8400 0116 5524 
Un cop fet el pagament, no es retornaran els diners en cas de cancel·lació de 
totes o alguna de les places pagades. 
  
Dies i hores de l'activitat: 25 i 26 d'octubre 2017 
  
Nombre de sessions: 2 
  
Durada de les sessions: 50 minuts 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Organitza: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Diputació de Barcelona. 
  
Coordina:  Projectes Culturals, SL 
  
Telèfon: 933 846 167 
  
Correu electrònic: patricia@trifusio.cat 
  
Requisits pel centre:  
  
- Per poder fer inscripció cal omplir la butlleta que trobareu a la pàgina web: 
http://www.diba.cat/web/anemalteatre 
En cas de dubte, trucar a:  
Trifusió. Projectes Culturals, SL  
Tel. 933 846 167 
a/e: patricia@trifusio.cat 
- Les places són limitades. Les inscripcions s'atendran segons ordre d'arribada. 
- Un cop rebem la vostra inscripció us enviarem un correu electrònic amb les 
instruccions per a formalitzar la reserva definitiva 
- La inscripció no es considerarà vàlida fins que l'empresa gestora no la confirmi. 
  
Lloc: Teatre Principal 
  
Observacions:  
  
El període d'inscripció finalitza el 15 de setembre de 2017 
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5. Anem al teatre. Cicle Inicial. CANÇONS DEL MAR. 
Música 
  
Àmbit: Arts escèniques i audiovisuals 
  
Descripció:  
  
Un concert molt especial de Jordi Tonietti, acompanyat de tres músics, que 
interpreta les cançons del seu disc Cançons del mar. 
Un viatge musical per diferents racons del mar que té com a protagonistes 
personatges de les profunditats de l'oceà, fars, cavallets de mar, balenes, 
gavines, onades... Tot un univers marí inspirat en la vida d'un mariner i 
aventurer italià, que fou el besavi de l'intèrpret. 
  
Objectius didàctics 
   
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
- Donar a conèixer la diversitat de l'oferta teatral i musical.  
- Afavorir la coneixença i la identificació dels espais escènics del municipi o de 
l'entorn. 
  
 Referits a procediments:  
  
- Passar-s'ho bé gaudint de la màgia dels espectacles. 
  
 Referits a valors, actituds i normes:  
  
- Familiaritzar els estudiants amb les arts escèniques 
   
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Espectacle 
  
Metodologia: Espectacle musical 
 
  
Cursos als que s'adreça:  E.PRIM-1r i E.PRIM-2n 
  
Inscripcions 
  
Preu: 5.2 Per alumne/a. 
  
Forma de pagament:  
L'import de les entrades cal abonar-lo com a màxim un mes abans de la funció. 
En cas que no es faci l'ingrés en el termini indicat, l'organització del programa 
pot anul·lar la reserva. 



Arts escèniques i audiovisuals 
 
 

11 
 

Tots els pagaments s'han de fer mitjançant un ingrés bancari a l'empresa. 
Trifusió. Projectes Culturals, SL  
Banc de Sabadell. ES05 0081 0024 8400 0116 5524 
Un cop fet el pagament, no es retornaran els diners en cas de cancel·lació de 
totes o alguna de les places pagades. 
  
  
Dies i hores de l'activitat: 27 i 28 de febrer de 2018 
  
Nombre de sessions: 2 
  
Durada de les sessions: 60 minuts 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Organitza: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Diputació de Barcelona. 
  
Coordina:  Projectes Culturals, SL 
  
Telèfon: 933 846 167 
  
Correu electrònic: patricia@trifusio.cat 
  
  
Requisits pel centre:  
  
- Per poder fer inscripció cal omplir la butlleta que trobareu a la pàgina web: 
http://www.diba.cat/web/anemalteatre 
En cas de dubte, trucar a:  
Trifusió. Projectes Culturals, SL  
Tel. 933 846 167 
a/e: patricia@trifusio.cat 
 
 
- Les places són limitades. Les inscripcions s'atendran segons ordre d'arribada. 
- Un cop rebem la vostra inscripció us enviarem un correu electrònic amb les 
instruccions per a formalitzar la reserva definitiva 
- La inscripció no es considerarà vàlida fins que l'empresa gestora no la confirmi. 
   
  
Lloc: Auditori Eduard Toldrà 
  
Observacions:  
  
El període d'inscripció finalitza el 15 de setembre de 2017 
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6. Anem al teatre. Cicle Inicial: WABI-SABI. Dansa 
 
Àmbit: Arts escèniques i audiovisuals 
  
Descripció:  
  
Benvinguts a les històries amagades que surten de dins d'un element tan simple 
com és el paper! 
 
A través de la dansa, el vídeo, la màgia i l'humor, dos personatges oblidats, 
inacabats i imperfectes aconsegueixen materialitzar-se i sortir del seu embolcall 
de paper per alliberar totes les històries rebregades i llençades que s'amaguen 
dins d'un munt de boles de paper de diferents mides i colors. 
Mons Dansa i Educació (abans l'apartat infantil de Nats Nus) és una companyia 
amb una llarga trajectòria, que, sota la direcció de Claudia Moreso, està 
especialitzada en la creació d'espectacles de dansa dirigits a públic infantil i 
familiar. També porta a terme diversos projectes educatius, que tenen com a 
finalitat difondre la dansa i la creació de nous públics. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
- Donar a conèixer la diversitat de l'oferta teatral i musical.  
- Afavorir la coneixença i la identificació dels espais escènics del municipi o de 
l'entorn. 
 
Referits a procediments:  
  
- Passar-s'ho bé gaudint de la màgia dels espectacles. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
- Familiaritzar els estudiants amb les arts escèniques 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Espectacle 
  
Metodologia: Espectacle de dansa 
  
  
Cursos als que s'adreça:  
  
E.PRIM-1r 
  
E.PRIM-2n 
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Inscripcions 
  
Preu: 5.2 per alumne/a.  
  
Forma de pagament:  
  
L'import de les entrades cal abonar-lo com a màxim un mes abans de la funció. 
En cas que no es faci l'ingrés en el termini indicat, l'organització del programa 
pot anul·lar la reserva. 
Tots els pagaments s'han de fer mitjançant un ingrés bancari a l'empresa. 
Trifusió. Projectes Culturals, SL  
Banc de Sabadell. ES05 0081 0024 8400 0116 5524 
Un cop fet el pagament, no es retornaran els diners en cas de cancel·lació de 
totes o alguna de les places pagades. 
  
Dies i hores de l'activitat: 19 d'abril de 2018 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 50 minuts 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Organitza: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Diputació de Barcelona. 
  
Coordina:  Projectes Culturals, SL 
  
Telèfon: 933 846 167 
  
Correu electrònic: patricia@trifusio.cat 
  
Requisits pel centre:  
  
- Per poder fer inscripció cal omplir la butlleta que trobareu a la pàgina web: 
http://www.diba.cat/web/anemalteatre 
En cas de dubte, trucar a:  
Trifusió. Projectes Culturals, SL  
Tel. 933 846 167 
a/e: patricia@trifusio.cat 
- Les places són limitades. Les inscripcions s'atendran segons ordre d'arribada. 
- Un cop rebem la vostra inscripció us enviarem un correu electrònic amb les 
instruccions per a formalitzar la reserva definitiva 
- La inscripció no es considerarà vàlida fins que l'empresa gestora no la confirmi.  
 
Lloc: Teatre Principal de Vilanova i la Geltrú 
 
Observacions:  
- El període d'inscripció finalitza el 15 de setembre de 2017 
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7. Anem al teatre. Cicle Mitja. CÖSMIX. Clown 
  
Àmbit: Arts escèniques i audiovisuals 
  
Descripció:  
  
Dos viatgers infatigables, estranys i extravagants arriben a l'escenari programats 
per a fer riure. 
Com dos homes orquestra, despleguen les seves millors habilitats: fan música 
impossible, fan teatre reciclàssic, fan l'animal i, fins i tot, ens avancen el futur! 
Cösmix, dos còmics de dimensions còsmiques i una barreja de bogeria! 
  
 Objectius didàctics 
   
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
- Donar a conèixer la diversitat de l'oferta teatral i musical.  
- Afavorir la coneixença i la identificació dels espais escènics del municipi o de 
l'entorn. 
  
 Referits a procediments:  
  
- Passar-s'ho bé gaudint de la màgia dels espectacles. 
   
Referits a valors, actituds i normes:  
  
- Familiaritzar els estudiants amb les arts escèniques 
  
 Procediments 
   
Tipus d'activitat: Espectacle 
   
Metodologia: Espectacle clown 
  
  
Cursos als que s'adreça:  
  
E.PRIM-3r 
  
E.PRIM-4t 
  
  
Inscripcions 
  
Preu: 5.2 Per alumne/a 
  
 



Arts escèniques i audiovisuals 
 
 

15 
 

 
 
Forma de pagament:  
  
L'import de les entrades cal abonar-lo com a màxim un mes abans de la funció. 
En cas que no es faci l'ingrés en el termini indicat, l'organització del programa 
pot anul·lar la reserva. 
Tots els pagaments s'han de fer mitjançant un ingrés bancari a l'empresa. 
Trifusió. Projectes Culturals, SL  
Banc de Sabadell. ES05 0081 0024 8400 0116 5524 
Un cop fet el pagament, no es retornaran els diners en cas de cancel·lació de 
totes o alguna de les places pagades. 
  
Dies i hores de l'activitat: 29 i 30 de novembre de 2017 
  
Nombre de sessions: 2 
  
Durada de les sessions: 60 minuts 
  
Dades de contacte per l'activitat 
 
Organitza: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Diputació de Barcelona. 
  
Coordina:  Projectes Culturals, SL 
  
Telèfon: 933 846 16 
  
Correu electrònic: patricia@trifusio.cat 
  
Requisits pel centre:  
  
- Per poder fer inscripció cal omplir la butlleta que trobareu a la pàgina web: 
http://www.diba.cat/web/anemalteatre 
En cas de dubte, trucar a:  
Trifusió. Projectes Culturals, SL  
Tel. 933 846 167 
a/e: patricia@trifusio.cat 
- Les places són limitades. Les inscripcions s'atendran segons ordre d'arribada. 
- Un cop rebem la vostra inscripció us enviarem un correu electrònic amb les 
instruccions per a formalitzar la reserva definitiva 
- La inscripció no es considerarà vàlida fins que l'empresa gestora no la confirmi. 
  
  
Lloc: Teatre Principal de Vilanova i la Geltrú 
 
  
Observacions:  
  
- El període d\'inscripció finalitza el 15 de setembre de 2017 
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8. Anem al teatre. Cicle Mitjà. LA CAPUTXETA 
GAL.LÀCTICA. Teatre i art multimèdia 
 
 
Àmbit: Arts escèniques i audiovisuals 
 
Descripció:  
Un espectacle escènic d'art multimèdia que ofereix una visió singular del conegut 
conte de la Caputxeta vermella. 
L'espectacle reuneix dos videoartistes, un artista plàstic, un músic i una actriu, 
que roden una pel·lícula en directe de tal manera que el públic pot gaudir 
simultàniament de la visualització del film i del seu making of. 
 
Una història que mostra la importància de lluitar pels somnis i el valor de 
l'amistat, la creativitat i la imaginació. 
 
Objectius didàctics 
 
Referits a fets, conceptes i principis:  
- Donar a conèixer la diversitat de l'oferta teatral i musical.  
- Afavorir la coneixença i la identificació dels espais escènics del municipi o de 
l'entorn. 
 
Referits a procediments:  
- Passar-s'ho bé gaudint de la màgia dels espectacles. 
 
Referits a valors, actituds i normes:  
- Familiaritzar els estudiants amb les arts escèniques 
 
Procediments 
 
Tipus d'activitat: Espectacle 
 
Metodologia: Espectacle teatre i art multimèdia 
 
Suport per preparar l'activitat: - 
 
Forma de treball durant l'activitat: - 
 
Cursos als que s'adreça:  
E.PRIM-3r 
E.PRIM-4t 
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Inscripcions 
 
Preu: 5.2 per alumne/a. 
Forma de pagament:  
L'import de les entrades cal abonar-lo com a màxim un mes abans de la funció. 
En cas que no es faci l'ingrés en el termini indicat, l'organització del programa 
pot anul·lar la reserva. 
Tots els pagaments s'han de fer mitjançant un ingrés bancari a l'empresa. 
Trifusió Projectes Culturals, SL  
Banc de Sabadell. ES05 0081 0024 8400 0116 5524 
Un cop fet el pagament, no es retornaran els diners en cas de cancel·lació de 
totes o alguna de les places pagades. 
 
Dies i hores de l'activitat: 24 de maig de 2018 
 
Nombre de sessions: 1 
 
Durada de les sessions: 45 minuts 
 
Dades de contacte per l'activitat 
 
Organitza: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Diputació de Barcelona. 
  
Coordina:  Projectes Culturals, SL 
  
Telèfon: 933 846 16 
  
Correu electrònic: patricia@trifusio.cat 
 
Requisits pel centre:  
- Per poder fer inscripció cal omplir la butlleta que trobareu a la pàgina web: 
http://www.diba.cat/web/anemalteatre 
En cas de dubte, trucar a:  
Trifusió. Projectes Culturals, SL  
Tel. 933 846 167 
a/e: patricia@trifusio.cat 
- Les places són limitades. Les inscripcions s'atendran segons ordre d'arribada. 
- Un cop rebem la vostra inscripció us enviarem un correu electrònic amb les 
instruccions per a formalitzar la reserva definitiva 
- La inscripció no es considerarà vàlida fins que l'empresa gestora no la confirmi. 
 
Lloc: Teatre Principal 
 
Observacions:  
El període d'inscripció finalitza el 15 de setembre de 2017 
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9. Anem al teatre. Cicle Mitjà. NOTES DE VIATGE. Música 
 
Àmbit: Arts escèniques i audiovisuals 
  
Descripció:  
Vet aquí un concert de jazz aparentment convencional: cinc músics entren a 
escena, saluden, ocupen els seus llocs i es preparen per començar... En aquest 
moment sona una veu en off. Una falca de mòbils, també aparentment 
convencional. Una veu de dona, amb molta personalitat, tanta que s'encurioseix 
pel que tocaran els músics, els interpel·la, els interromp constantment… 
El desconcert inicial donarà peu a una progressiva complicitat entre aquesta veu 
misteriosa i els músics... que acabaran enduent-se-la de viatge! 
  
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
- Donar a conèixer la diversitat de l'oferta teatral i musical.  
- Afavorir la coneixença i la identificació dels espais escènics del municipi o de 
l'entorn. 
  
Referits a procediments:  
  
- Passar-s'ho bé gaudint de la màgia dels espectacles. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
- Familiaritzar els estudiants amb les arts escèniques 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Espectacle 
  
Metodologia: Espectacle música 
 
   
Cursos als que s'adreça:  
  
E.PRIM-3r 
  
E.PRIM-4t 
  
Inscripcions 
 
Preu: 5.2 Per alumne/a. 
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Forma de pagament:  
  
L'import de les entrades cal abonar-lo com a màxim un mes abans de la funció. 
En cas que no es faci l'ingrés en el termini indicat, l'organització del programa 
pot anul·lar la reserva. 
Tots els pagaments s'han de fer mitjançant un ingrés bancari a l'empresa. 
Trifusió. Projectes Culturals, SL  
Banc de Sabadell. ES05 0081 0024 8400 0116 5524 
Un cop fet el pagament, no es retornaran els diners en cas de cancel·lació de 
totes o alguna de les places pagades. 
  
  
Dies i hores de l'activitat: 31 de gener i 1 de febrer de 2018 
  
  
Nombre de sessions: 2 
  
Durada de les sessions: 60 minuts  
  
Dades de contacte  
  
Organitza: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Diputació de Barcelona. 
  
Coordina:  Projectes Culturals, SL 
Telèfon: 933 846 167 
  
Correu electrònic: patricia@trifusio.cat 
  
Requisits pel centre:  
  
- Per poder fer inscripció cal omplir la butlleta que trobareu a la pàgina web: 
http://www.diba.cat/web/anemalteatre 
En cas de dubte, trucar a:  
Trifusió. Projectes Culturals, SL  
Tel. 933 846 167 
a/e: patricia@trifusio.cat 
- Les places són limitades. Les inscripcions s'atendran segons ordre d'arribada. 
- Un cop rebem la vostra inscripció us enviarem un correu electrònic amb les 
instruccions per a formalitzar la reserva definitiva 
- La inscripció no es considerarà vàlida fins que l'empresa gestora no la confirmi. 
   
Lloc: Auditori Eduard Toldrà 
  
Observacions:  
  
- El període d\'inscripció finalitza el 15 de setembre de 2017 
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10. Anem al teatre. Cicle Superior. GET LIVE Dansa 
urbana 
 
Àmbit: Arts escèniques i audiovisuals 
  
Descripció:  
  
Clàssics del hip-hop i del funk fusionats i interpretats per 4 músics i 10 ballarins. 
Aquesta és l'essència d'un concert que viatja des de la música dels anys 70 fins 
al funk més actual, a través d'estils com el popping, el locking i el house. Ho fan 
acompanyats d'un saxo, una guitarra, un baix, una bateria i una maschine. 
A partir de diferents flashbacks musicals, els intèrprets d'aquesta jove companyia 
de Barcelona, creada l'any 2011, transmeten a l'espectador la seva energia i 
passió per la dansa. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
- Donar a conèixer la diversitat de l'oferta teatral i musical.  
- Afavorir la coneixença i la identificació dels espais escènics del municipi o de 
l'entorn. 
  
Referits a procediments:  
  
- Passar-s'ho bé gaudint de la màgia dels espectacles. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
- Familiaritzar els estudiants amb les arts escèniques 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Espectacle 
  
Metodologia: Dansa urbana 
  
Suport per preparar l'activitat: - 
  
Forma de treball durant l'activitat: - 
  
Cursos als que s'adreça:  
  
E.PRIM-5è 
  
E.PRIM-6è 
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Inscripcions 
  
Preu: 5.2 Per alumne/a. 
  
Forma de pagament:  
  
L'import de les entrades cal abonar-lo com a màxim un mes abans de la funció. 
En cas que no es faci l'ingrés en el termini indicat, l'organització del programa 
pot anul·lar la reserva. 
Tots els pagaments s'han de fer mitjançant un ingrés bancari a l'empresa. 
Trifusió. Projectes Culturals, SL  
Banc de Sabadell. ES05 0081 0024 8400 0116 5524 
Un cop fet el pagament, no es retornaran els diners en cas de cancel·lació de 
totes o alguna de les places pagades. 
  
Dies i hores de l'activitat: 16 de novembre de 2017 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 45 minuts 
  
Dades de contacte  
  
Organitza: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Diputació de Barcelona. 
  
Coordina:  Projectes Culturals, SL 
  
Telèfon: 933 846 167 
  
Correu electrònic: patricia@trifusio.cat 
  
Requisits pel centre:  
  
- Per poder fer inscripció cal omplir la butlleta que trobareu a la pàgina web: 
http://www.diba.cat/web/anemalteatre 
En cas de dubte, trucar a:  
Trifusió. Projectes Culturals, SL  
Tel. 933 846 167 
a/e: patricia@trifusio.cat 
- Les places són limitades. Les inscripcions s'atendran segons ordre d'arribada. 
- Un cop rebem la vostra inscripció us enviarem un correu electrònic amb les 
instruccions per a formalitzar la reserva definitiva 
- La inscripció no es considerarà vàlida fins que l'empresa gestora no la confirmi. 
 
 
Lloc: Teatre Principal 
  
Observacions:  
El període d'inscripció finalitza el 15 de setembre de 2017 
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11. Anem al teatre. Cicle Superior: UNDER 
CONSTRUCTION. Música 
  
Àmbit: Arts escèniques i audiovisuals 
  
Descripció:  
  
Un quartet de flautes de bec interpretarà des de peces de Bach fins a música 
contemporània d'una manera poc convencional, sense seguir els típics cànons 
establerts. Aquest grup de nova creació planteja un nou concepte d'actuació en 
el qual aspectes com la il·luminació, la coreografia, el vestuari o l'escenografia 
tenen un protagonisme rellevant. Es vol trencar barreres i buscar l'originalitat i la 
innovació. 
Al seu torn, el concert explora les possibilitats de la flauta de bec en totes les 
seves variants. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
- Donar a conèixer la diversitat de l'oferta teatral i musical.  
- Afavorir la coneixença i la identificació dels espais escènics del municipi o de 
l'entorn. 
  
Referits a procediments:  
  
- Passar-s'ho bé gaudint de la màgia dels espectacles. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
- Familiaritzar els estudiants amb les arts escèniques 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Espectacle 
  
  
Metodologia: Espectacle música 
   
Cursos als que s'adreça:  
  
E.PRIM-5è 
  
E.PRIM-6è 
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Inscripcions 
  
Preu: 5.2 Per alumne/a. 
  
Forma de pagament:  
  
L'import de les entrades cal abonar-lo com a màxim un mes abans de la funció. 
En cas que no es faci l'ingrés en el termini indicat, l'organització del programa 
pot anul·lar la reserva. 
Tots els pagaments s'han de fer mitjançant un ingrés bancari a l'empresa. 
Trifusió. Projectes Culturals, SL  
Banc de Sabadell. ES05 0081 0024 8400 0116 5524 
Un cop fet el pagament, no es retornaran els diners en cas de cancel·lació de 
totes o alguna de les places pagades. 
  
Dies i hores de l'activitat: 24 de gener de 2018 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 45 minuts 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Organitza: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Diputació de Barcelona. 
  
Coordina:  Projectes Culturals, SL 
  
Telèfon: 933 846 167 
  
Correu electrònic: patricia@trifusio.cat 
  
Requisits pel centre:  
  
- Per poder fer inscripció cal omplir la butlleta que trobareu a la pàgina web: 
http://www.diba.cat/web/anemalteatre 
En cas de dubte, trucar a:  
Trifusió. Projectes Culturals, SL  
Tel. 933 846 167 
a/e: patricia@trifusio.cat 
- Les places són limitades. Les inscripcions s'atendran segons ordre d'arribada. 
- Un cop rebem la vostra inscripció us enviarem un correu electrònic amb les 
instruccions per a formalitzar la reserva definitiva 
- La inscripció no es considerarà vàlida fins que l'empresa gestora no la confirmi. 
 
Lloc: Auditori Eduard Toldrà 
  
Observacions:  
  
El període d'inscripció finalitza el 15 de setembre de 2017 
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12. Anem al teatre. NINGÚ ET VA DIR QUE FOS FÀCIL 
ESO.BATX.CF. Teatre musical 
   
Àmbit:  Arts escèniques i audiovisuals 
 
Descripció:  
  
L'adolescència és el tema principal d'aquest espectacle musical, el qual planteja 
el pas de la infància a la joventut com una vibrant aventura. 
Cinc adolescents inicien un viatge en solitari que els serà clau. La descoberta 
d'ells mateixos els omplirà el camí d'obstacles amb una barreja de secrets, 
mentides, angoixes i amors no confessats. Els diferents companys en aquest 
recorregut cap a l'edat adulta seran decisius per determinar el rumb del seu futur 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
- Donar a conèixer la diversitat de l'oferta teatral i musical.  
- Afavorir la coneixença i la identificació dels espais escènics del municipi o de 
l'entorn. 
  
Referits a procediments:  
  
- Passar-s'ho bé gaudint de la màgia dels espectacles. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
- Familiaritzar els estudiants amb les arts escèniques 
  
  
Procediments 
 
Tipus d'activitat: Espectacle 
  
Metodologia: Teatre musical 
   
Cursos als que s'adreça: ESO, BATXILLERAT  I CICLES FORMATIUS 
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Inscripcions 
  
Preu: 5.2 Per alumne/a. 
  
Forma de pagament:  
  
L'import de les entrades cal abonar-lo com a màxim un mes abans de la funció. 
En cas que no es faci l'ingrés en el termini indicat, l'organització del programa 
pot anul·lar la reserva. 
Tots els pagaments s'han de fer mitjançant un ingrés bancari a l'empresa. 
Trifusió. Projectes Culturals, SL  
Banc de Sabadell. ES05 0081 0024 8400 0116 5524 
Un cop fet el pagament, no es retornaran els diners en cas de cancel·lació de 
totes o alguna de les places pagades. 
  
Dies i hores de l'activitat: 14 de març de 2018 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 75 minuts   
  
Dades de contacte  
  
Organitza: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Diputació de Barcelona. 
  
Coordina:  Projectes Culturals, SL 
  
Telèfon: 933 846 167 
  
Correu electrònic: patricia@trifusio.cat 
  
Requisits pel centre:  
  
- Per poder fer inscripció cal omplir la butlleta que trobareu a la pàgina web: 
http://www.diba.cat/web/anemalteatre 
En cas de dubte, trucar a:  
Trifusió. Projectes Culturals, SL  
Tel. 933 846 167 
a/e: patricia@trifusio.cat 
- Les places són limitades. Les inscripcions s'atendran segons ordre d'arribada. 
- Un cop rebem la vostra inscripció us enviarem un correu electrònic amb les 
instruccions per a formalitzar la reserva definitiva 
- La inscripció no es considerarà vàlida fins que l'empresa gestora no la confirmi. 
 
Lloc: Teatre Principal de Vilanova i la Geltrú 
  
Observacions:  
- El període d'inscripció finalitza el 16 de setembre de 2017. 
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13. Anem al teatre. SINESTESIA. ESO.BATX.CF. Break i 
dansa 
  
Àmbit: Arts escèniques i audiovisuals 
  
Descripció:  
  
Sinestèsia ens transporta a un món postapocalíptic on un grup de supervivents 
inicien un viatge cap a una zona segura. El hip-hop, l'acrobàcia i la dansa 
contemporània es fusionen per crear un llenguatge en el qual l'humà i l'animal 
s'uneixen, i conviden l'espectador a un joc d'interferències sensorials. 
Formada per sis ballarins provinents de diferents trajectòries artístiques, Iron 
Skulls Co marca el seu estil entrecreuant diferents disciplines, com les arts 
marcials, la dansa contemporània i les danses urbanes. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
- Donar a conèixer la diversitat de l'oferta teatral i musical.  
- Afavorir la coneixença i la identificació dels espais escènics del municipi o de 
l'entorn. 
  
Referits a procediments:  
  
- Passar-s'ho bé gaudint de la màgia dels espectacles. 
 < 
Referits a valors, actituds i normes:  
  
- Familiaritzar els estudiants amb les arts escèniques 
  
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Espectacle 
  
Metodologia: Espectacle break i dansa contemporània 
  
 
Cursos als que s'adreça: ESO, BATXILLERAT  I CICLES FORMATIUS 
 
Inscripcions 
  
Preu: 5.2 Per alumne/a. 
  
Forma de pagament:  
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L'import de les entrades cal abonar-lo com a màxim un mes abans de la funció. 
En cas que no es faci l'ingrés en el termini indicat, l'organització del programa 
pot anul·lar la reserva. 
Tots els pagaments s'han de fer mitjançant un ingrés bancari a l'empresa. 
Trifusió. Projectes Culturals, SL  
Banc de Sabadell. ES05 0081 0024 8400 0116 5524 
Un cop fet el pagament, no es retornaran els diners en cas de cancel·lació de 
totes o alguna de les places pagades. 
  
Dies i hores de l'activitat: 31 de maig de 2018 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 50 minuts 
  
Dades de contacte  
  
Organitza: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Diputació de Barcelona. 
  
Coordina:  Projectes Culturals, SL 
  
Telèfon: 933 846 167 
  
Correu electrònic: patricia@trifusio.cat 
  
Requisits pel centre:  
- Per poder fer inscripció cal omplir la butlleta que trobareu a la pàgina web: 
http://www.diba.cat/web/anemalteatre 
En cas de dubte, trucar a:  
Trifusió. Projectes Culturals, SL  
Tel. 933 846 167 
a/e: patricia@trifusio.cat 
- Les places són limitades. Les inscripcions s'atendran segons ordre d'arribada. 
- Un cop rebem la vostra inscripció us enviarem un correu electrònic amb les 
instruccions per a formalitzar la reserva definitiva 
- La inscripció no es considerarà vàlida fins que l'empresa gestora no la confirmi. 
  
Lloc: Teatre Principal de Vilanova i la Geltrú 
  
Observacions:  
  
- El període d'inscripció finalitza el 16 de setembre de 2017  
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14. Cinema per a estudiants. 9 MESOS  
Projecció de cinema en v.o. francès subtitulada en català 
  
 Àmbit: Arts escèniques i audiovisuals 
  
Descripció:  
Projecció de cinema amb el suport de materials pedagògics diversos per treballar 
a l'aula: dossier d'activitats en pdf i/o activitats interactives, enllaços d'interès, 
etc... que trobareu al nostre web: www.cinemaperaestudiants.cat  
• El dia de la sessió es realitza una introducció audiovisual abans de la pel·lícula.  
• Sinopsi de la pel·lícula: En Maxime i la Mélanie tenen 15 anys i s'estimen. Junts 
exploren la sexualitat amb amor i tendror, però també amb malaptesa. Així, un 
dia la Mélanie descobreix que està embarassada. En Maxime no accepta bé la nova 
notícia, però a poc a poc s'enforteix en ell la idea de convertir-se en pare i convenç 
la Mélanie per tenir el bebè sigui com sigui. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Objectius generals del cicle: 
• Introduir dins la classe pel·lícules seleccionades amb un criteri cultural, 
instructiu i formatiu  
• Utilitzar les pel·lícules per a l'aprenentatge de les diverses àrees del currículum 
escolar  
• Aprofitar els seus valors pedagògics per a l'ensenyament de continguts, valors i 
normes socials  
• Fomentar el visionat de versions originals en anglès i francès i de versions 
doblades al català  
• Oferir gèneres cinematogràfics diferents i acostumar l'alumnat a l'anàlisi i la 
lectura crítica del llenguatge audiovisual 
  
Referits a procediments:  
  
Objectius específics del curs 2017-18 
• Evidenciar la importància que l'ambient familiar té per a un bon 
desenvolupament personal  
• Transmetre la importància de l'esforç, la constància i la paciència a través 
d'històries i personatges reals  
• Mostrar els beneficis que comporta l'activitat física i l'esport 
• Reflexionar sobre els seus valors intrínsecs, com són la solidaritat, l'amistat, el 
joc net i el respecte al contrincant  
• Oferir adaptacions cinematogràfiques d'obres literàries 
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Referits a valors, actituds i normes:  
  
• Mostrar els beneficis que comporta l'activitat física i l'esport 
• Reflexionar sobre els seus valors intrínsecs, com són la solidaritat, l'amistat, el 
joc net i el respecte al contrincant  
• Evidenciar la importància que l'ambient familiar té per a un bon 
desenvolupament personal  
• Transmetre la importància de l'esforç, la constància i la paciència a través 
d'històries i personatges reals 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Projecció de cinema en v. o. en francès subtitulada en català 
  
Metodologia: El dia de la sessió es realitza una introducció audiovisual abans de 
la pel·lícula 
  
Suport per preparar l'activitat: Projecció acompanyada de materials diversos 
per treballar a l'aula: dossier d'activitats en pdf i/o activitats interactives, 
enllaços d'interès, etc... que trobareu al nostre web 
www.cinemaperaestudiants.cat 
  
Cursos als que s'adreça: ESO. Batxillerat. Cicles Formatius. Escola d’Art. 
Programes de Formació i Inserció (PFI) 
  
Inscripcions 
  
Preu: 4.50 euros/alumne 
  
Forma de pagament:  50% quan es fa la reserva. 50% el dia de la projecció 
  
Dies i hores de l'activitat: Data: 15 / 12 / 2017 - Horari: 10 a 11:40 h. del 
matí aproximadament 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 100 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 180 
  
Nombre mínim d'alumnes: 150 
  
Dades de contacte per l'activitat 
Organitza:  Cinema per a estudiants. 
Nom i cognoms: José Pica 
Telèfon: 660070129 
Correu electrònic: inscripcions@cinemaperaestudiants.cat 
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Requisits pel centre:  
  
• Per al dia de la pel·lícula disposareu del nombre de places reservades amb 
antelació. Qualsevol augment final del nombre de places restarà condicionat a 
l'aforament disponible. 
• El professorat responsable de la sortida ens ha d'informar, amb uns 15 dies 
d'antelació al dia de la projecció, del número real d'alumnes previstos en funció 
dels pagaments rebuts, la matrícula real del curs (i no la inicial de setembre), 
etc... Sense aquesta informació és molt complicat organitzar la distribució a la 
sala i obliga a programar sessions innecessàries que representen un cost afegit 
per a l'organització.  
Si aquesta premissa s'incompleix, l'organització es reserva el dret a demanar el 
pagament del 100% de les places reservades.  
• Si són molts els alumnes inscrits per a un mateix dia, es faran sessions amb 
horaris diferents. En aquest cas, us avisaríem amb antelació.  
• Si no s'arriba a un nombre mínim d'alumnes per sessió, l'organització es 
reserva el dret d'anul·lar la projecció o proposar una altra data. En cas 
d'anul·lació o que al centre no li vagi bé la nova data, es retornaran els diners.  
• L'organització es reserva el dret a canviar la programació per raons de força 
major, comprometent-se en aquest cas a notificar el més aviat possible aquest 
canvi.  
• El professorat acompanyant és el responsable del comportament del seu 
alumnat a la sala de cinema. 
• S'ha d'arribar a la sala amb uns 10 minuts d'antelació aproximadament per 
intentar evitar retards a l'inici de les sessions 
  
  
Requisits per l'alumne:  
 
No es pot menjar o beure a la sala i els mòbils han d'estar desconnectats durant 
la sessió. 
  
  
Lloc: Círcol Catòlic. c/ Sant Gervasi, 41 
 
Observacions:  
  
• Àrees del currículum relacionades amb la projecció: Llengua francesa / Tutoria 
/ Educació per a la ciutadania i els drets humans / Educació ètica cívica / Món 
contemporani / Educació física  
 
• Temes que es poden treballar amb la pel·lícula: Educació en valors / Dones / 
Adolescència. Joventut / Medecina. Salut / Sexualitat. Avortament / Relacions 
humanes / Família. Relacions familiars / Esports 
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15. Cinema per a estudiants. AVIONS DE PAPER  
Projecció de cinema en v.o. en anglès subtitulada en castellà 
 
Àmbit: Arts escèniques i audiovisuals 
  
Descripció:  
• Projecció de cinema amb el suport de materials pedagògics diversos per treballar 
a l'aula: dossier d'activitats en pdf i/o activitats interactives, enllaços d'interès, 
etc... que trobareu al nostre web: www.cinemaperaestudiants.cat  
• El dia de la sessió es realitza una introducció audiovisual abans de la pel·lícula.  
• Sinopsi de la pel·lícula: Inspirada en fets reals, explica la commovedora història 
de Dylan, un nen d'onze anys que viu a Austràlia amb el seu pare, que no 
aconsegueix superar la pèrdua de la seva esposa, raó per la qual és incapaç de 
relacionar-se amb el seu fill com ho feia abans. Dylan, que és un apassionat de tot 
el que vola, decideix començar a practicar el vol d'avions de paper. La seva 
capacitat per somiar i el seu afany per ajudar el seu pare fan d'Avions de paper 
una història emocionant de coratge i tenacitat que culmina quan el gran somni de 
Dylan es fa realitat: participar en el Campionat Mundial d'Avions de Paper que es 
celebra al Japó. 
  
Objectius didàctics 
 
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Objectius generals del cicle: 
• Introduir dins la classe pel·lícules seleccionades amb un criteri cultural, 
instructiu i formatiu  
• Utilitzar les pel·lícules per a l'aprenentatge de les diverses àrees del currículum 
escolar  
• Aprofitar els seus valors pedagògics per a l'ensenyament de continguts, valors i 
normes socials  
• Fomentar el visionat de versions originals en anglès i francès i de versions 
doblades al català  
• Oferir gèneres cinematogràfics diferents i acostumar l'alumnat a l'anàlisi i la 
lectura crítica del llenguatge audiovisual 
  
Referits a procediments:  
Objectius específics del curs 2017-18: 
• Mostrar els beneficis que comporta l'activitat física i l'esport 
• Reflexionar sobre els seus valors intrínsecs, com són la solidaritat, l'amistat, el 
joc net i el respecte al contrincant  
• Evidenciar la importància que l'ambient familiar té per a un bon 
desenvolupament personal  
• Transmetre la importància de l'esforç, la constància i la paciència a través 
d'històries i personatges reals  
• Oferir adaptacions cinematogràfiques d'obres literàries 
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Referits a valors, actituds i normes:  
  
• Mostrar els beneficis que comporta l'activitat física i l'esport 
• Reflexionar sobre els seus valors intrínsecs, com són la solidaritat, l'amistat, el 
joc net i el respecte al contrincant  
• Evidenciar la importància que l'ambient familiar té per a un bon 
desenvolupament personal  
• Transmetre la importància de l'esforç, la constància i la paciència a través 
d'històries i personatges reals 
  
Procediments 
 
Tipus d'activitat: Projecció de cinema en v. o. en anglès subtitulada en castellà 
 
Metodologia: El dia de la sessió es realitza una introducció audiovisual abans de 
la pel·lícula 
  
Suport per preparar l'activitat: Projecció acompanyada de materials diversos 
per treballar a l'aula: dossier d'activitats en pdf i/o activitats interactives, 
enllaços d'interès, etc... que trobareu al nostre web 
www.cinemaperaestudiants.cat 
  
Forma de treball durant l'activitat: - 
  
Cursos als que s'adreça: 3r,4t,5è i 6è primària. 1r i 2n ESO  
  
Inscripcions 
 
Preu: 4.50 euros/alumne 
  
Forma de pagament:  50% quan es fa la reserva. 50% el dia de la projecció 
  
Dies i hores de l'activitat: Data: 4 / 05 / 2018 - Horari: 10 a 11:45 del matí 
aproximadament 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 105 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 180 
  
Nombre mínim d'alumnes: 150 
  
Dades de contacte per l'activitat 
Organitza: Cinema per a estudiants. 
Nom i cognoms: José Pica 
Telèfon: 660070129 
Correu electrònic: inscripcions@cinemaperaestudiants.cat 
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Requisits pel centre:  
  
• Per al dia de la pel·lícula disposareu del nombre de places reservades amb 
antelació. Qualsevol augment final del nombre de places restarà condicionat a 
l'aforament disponible. 
• El professorat responsable de la sortida ens ha d'informar, amb uns 15 dies 
d'antelació al dia de la projecció, del número real d'alumnes previstos en funció 
dels pagaments rebuts, la matrícula real del curs (i no la inicial de setembre), 
etc... Sense aquesta informació és molt complicat organitzar la distribució a la 
sala i obliga a programar sessions innecessàries que representen un cost afegit 
per a l'organització.  
Si aquesta premissa s'incompleix, l'organització es reserva el dret a demanar el 
pagament del 100% de les places reservades.  
• Si són molts els alumnes inscrits per a un mateix dia, es faran sessions amb 
horaris diferents. En aquest cas, us avisaríem amb antelació.  
• Si no s'arriba a un nombre mínim d'alumnes per sessió, l'organització es 
reserva el dret d'anul·lar la projecció o proposar una altra data. En cas 
d'anul·lació o que al centre no li vagi bé la nova data, es retornaran els diners.  
• L'organització es reserva el dret a canviar la programació per raons de força 
major, comprometent-se en aquest cas a notificar el més aviat possible aquest 
canvi.  
• El professorat acompanyant és el responsable del comportament del seu 
alumnat a la sala de cinema. 
• S'ha d'arribar a la sala amb uns 10 minuts d'antelació aproximadament per 
intentar evitar retards a l'inici de les sessions 
  
Requisits per l'alumne:  
  
No es pot menjar o beure a la sala i els mòbils han d'estar desconnectats durant 
la sessió. 
  
Lloc: Círcol Catòlic. c/ Sant Gervasi, 41 
  
Observacions:  
  
• Àrees del currículum relacionades amb la projecció: Educació física / Llengua 
anglesa / Coneixement del medi natural, social i cultural / Educació per al 
desenvolupament personal i la ciutadania / Educació per a la ciutadania i els 
drets humans / Tecnologies / Món contemporani  
 
• Temes que es poden treballar amb la pel·lícula: Esports / Educació en valors / 
Riquesa i pobresa / Infància. Drets dels infants / Relacions humanes. Psicologia. 
Sociologia / Família. Relacions familiars / El món Educatiu. Relacions professorat- 
alumnat  
TRAILER: https://youtu.be/h00GHmlFjCs 
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16. Cinema per a estudiants. CORB MITJONET, LA GRAN 
CURSA  

Projecció de cinema en versió doblada al català 
 
Àmbit: Arts escèniques i audiovisuals 
 
Descripció:  
  Projecció de cinema amb el suport de materials pedagògics diversos per 
treballar a l'aula: dossier d'activitats en pdf i/o activitats interactives, enllaços 
d'interès, etc... que trobareu al nostre web: www.cinemaperaestudiants.cat  
  El dia de la sessió es realitza una introducció audiovisual abans de la pel·lícula.  
  Sinopsi de la pel·lícula: El petit i atrevit Corb Mitjonet destrueix per accident 
les provisions que els animals necessiten per passar l'hivern i pretén guanyar 
una cursa de cotxes per reposar-les amb els diners del premi. Però la cursa a 
través del bosc és plena de revolts i sorpreses, així que Corb Mitjonet acaba 
adquirint una cosa que els diners no poden comprar: la veritable amistat, el valor 
del treball en equip i el sentit de responsabilitat.  
 
 
Objectius didàctics 
 
Referits a fets, conceptes i principis:  
Objectius generals del cicle: 
  Introduir dins la classe pel·lícules seleccionades amb un criteri cultural, 
instructiu i formatiu  
  Utilitzar les pel·lícules per a l'aprenentatge de les diverses àrees del 
currículum escolar  
  Aprofitar els seus valors pedagògics per a l'ensenyament de continguts, valors 
i normes socials  
  Fomentar el visionat de versions originals en anglès i francès i de versions 
doblades al català  
  Oferir gèneres cinematogràfics diferents i acostumar l'alumnat a l'anàlisi i la 
lectura crítica del llenguatge audiovisual 
 
Referits a procediments:  
Objectius específics del curs 2017-18: 
  Mostrar els beneficis que comporta l'activitat física i l'esport 
  Reflexionar sobre els seus valors intrínsecs, com són la solidaritat, l'amistat, el 
joc net i el respecte al contrincant  
  Evidenciar la importància que l'ambient familiar té per a un bon 
desenvolupament personal  
  Transmetre la importància de l'esforç, la constància i la paciència a través 
d'històries i personatges reals  
  Oferir adaptacions cinematogràfiques d'obres literàries 
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Referits a valors, actituds i normes:  
  Mostrar els beneficis que comporta l'activitat física i l'esport 
  Reflexionar sobre els seus valors intrínsecs, com són la solidaritat, l'amistat, el 
joc net i el respecte al contrincant  
  Evidenciar la importància que l'ambient familiar té per a un bon 
desenvolupament personal  
  Transmetre la importància de l'esforç, la constància i la paciència. 
 
Procediments 
 
Tipus d'activitat: Projecció de cinema en versió doblada al català 
 
Metodologia: El dia de la sessió es realitza una introducció audiovisual abans de 
la pel·lícula 
 
Suport per preparar l'activitat: Projecció acompanyada de materials diversos 
per treballar a l'aula: dossier d'activitats en pdf i/o activitats interactives, 
enllaços d'interès, etc... que trobareu al nostre web 
www.cinemaperaestudiants.cat 
 
Forma de treball durant l'activitat:  
 
Cursos als que s'adreça:  
E.INF-P3 
E.INF-P4 
E.INF-P5 
E.PRIM-1r 
E.PRIM-2n 
 
Inscripcions 
 
Preu: 4.50 euros/alumne 

 
Forma de pagament:  
50% quan es fa la reserva. 50% el dia de la projecció 
 
Dies i hores de l'activitat: DATA: 26 / 04 / 2018. Hora: de 10 a 11:20 h. 
aproximadament 
 
Nombre de sessions: 1 
 
Durada de les sessions: 80 minuts 
 
Nombre màxim d'alumnes: 180 
 
Nombre mínim d'alumnes: 150 
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Dades de contacte per l'activitat 
 
Cinema per a estudiants. 
Nom i cognoms: José Pica 
Telèfon: 660070129 
Correu electrònic: inscripcions@cinemaperaestudiants.cat 
 
Requisits pel centre:  
  Per al dia de la pel·lícula disposareu del nombre de places reservades amb 
antelació. Qualsevol augment final del nombre de places restarà condicionat a 
l'aforament disponible. 
  El professorat responsable de la sortida ens ha d'informar, amb uns 15 dies 
d'antelació al dia de la projecció, del número real d'alumnes previstos en funció 
dels pagaments rebuts, la matrícula real del curs (i no la inicial de setembre), 
etc... Sense aquesta informació és molt complicat organitzar la distribució a la 
sala i obliga a programar sessions innecessàries que representen un cost afegit 
per a l'organització.  
Si aquesta premissa s'incompleix, l'organització es reserva el dret a demanar el 
pagament del 100% de les places reservades.  
  Si són molts els alumnes inscrits per a un mateix dia, es faran sessions amb 
horaris diferents. En aquest cas, us avisaríem amb antelació.  
  Si no s'arriba a un nombre mínim d'alumnes per sessió, l'organització es 
reserva el dret d'anul·lar la projecció o proposar una altra data. En cas 
d'anul·lació o que al centre no li vagi bé la nova data, es retornaran els diners.  
  L'organització es reserva el dret a canviar la programació per raons de força 
major, comprometent-se en aquest cas a notificar el més aviat possible aquest 
canvi.  
  El professorat acompanyant és el responsable del comportament del seu 
alumnat a la sala de cinema. 
  S'ha d'arribar a la sala amb uns 10 minuts d'antelació aproximadament per 
intentar evitar retards a l'inici de les sessions 
 
Requisits per l'alumne:  
No es pot menjar o beure a la sala i els mòbils han d'estar desconnectats durant 
la sessió. 
 
 
Lloc: Círcol Catòlic. c/ Sant Gervasi, 41 
 
Observacions:  
  Àrees del currículum relacionades amb la projecció: Educació física / 
Coneixement del medi natural, social i cultural / Educació per al 
desenvolupament personal i la ciutadania / Llengua catalana i literatura / 
Educació física / Tutoria / Literatura universal 
 
  Temes que es poden treballar amb la pel·lícula: Esports / Educació en valors / 
Mitjans de transport. Educació vial / Món animal i animals de companyia / 
Adaptació cinematogràfica d'obra literària 
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17. Cinema per a estudiants. DEMÀ COMENÇA TOT 
 

Projecció de cinema en v. o. en francès subtitulada en castellà 
 
Àmbit:  Arts escèniques i audiovisuals 
 
Descripció:  
• Projecció de cinema amb el suport de materials pedagògics diversos per 
treballar a l'aula: dossier d'activitats en pdf i/o activitats interactives, enllaços 
d'interès, etc... que trobareu al nostre web: www.cinemaperaestudiants.cat  
• El dia de la sessió es realitza una introducció audiovisual abans de la pel·lícula.  
• Sinopsi de la pel·lícula: En Samuel és un jove solter i conqueridor que viu a la 
costa francesa. Un dia una antiga aventura es presenta amb un nadó en braços, 
li comunica que és la seva filla i desapareix. Incapaç de portar una vida amb un 
nadó, en Samuel intenta trobar la mare sense èxit. Passa el temps i mentre la 
nena va creixent porten una vida divertida i meravellosa. Vuit anys més tard la 
mare torna per recuperar la seva filla. 
 
Objectius didàctics 
 
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Objectius generals del cicle: 
• Introduir dins la classe pel·lícules seleccionades amb un criteri cultural, 
instructiu i formatiu  
• Utilitzar les pel·lícules per a l'aprenentatge de les diverses àrees del currículum 
escolar  
• Aprofitar els seus valors pedagògics per a l'ensenyament de continguts, valors i 
normes socials  
• Fomentar el visionat de versions originals en anglès i francès i de versions 
doblades al català  
• Oferir gèneres cinematogràfics diferents i acostumar l'alumnat a l'anàlisi i la 
lectura crítica del llenguatge audiovisual 
  
Referits a procediments:  
 
Objectius específics del curs 2017-18 
• Evidenciar la importància que l'ambient familiar té per a un bon 
desenvolupament personal  
• Transmetre la importància de l'esforç, la constància i la paciència a través 
d'històries i personatges reals  
• Oferir adaptacions cinematogràfiques d'obres literàries 
• Mostrar els beneficis que comporta l'activitat física i l'esport 
• Reflexionar sobre els seus valors intrínsecs, com són la solidaritat, l'amistat, el 
joc net i el respecte al contrincant 
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Referits a valors, actituds i normes:  
  
• Evidenciar la importància que l'ambient familiar té per a un bon 
desenvolupament personal 
  
Procediments 
 
Tipus d'activitat: Projecció de cinema en v. o. en francès subtitulada en castellà 
  
Metodologia: El dia de la sessió es realitza una introducció audiovisual abans de 
la pel·lícula 
  
Suport per preparar l'activitat: Projecció acompanyada de materials diversos 
per treballar a l'aula: dossier d'activitats en pdf i/o activitats interactives, 
enllaços d'interès, etc... que trobareu al nostre web 
www.cinemaperaestudiants.cat 
  
  
Cursos als que s'adreça: 5è, 6è primària. ESO. Batxillerat. Cicles Formatius 
  
Inscripcions 
 
Preu: 4.50€/alumne 
  
Forma de pagament:  50% quan es fa la reserva. 50% el dia de la projecció 
  
Dies i hores de l'activitat: Data: 14/ 03 / 2018 - Horari: 10 a 12 h. del matí 
aproximadament 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 120 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 180 
  
Nombre mínim d'alumnes: 150 
  
Dades de contacte per l'activitat 
Organitza:  Cinema per a estudiants. 
Nom i cognoms: José Pica 
Telèfon: 660070129 
Correu electrònic: inscripcions@cinemaperaestudiants.cat 
  
  
Requisits pel centre:  
  
• Per al dia de la pel·lícula disposareu del nombre de places reservades amb 
antelació. Qualsevol augment final del nombre de places restarà condicionat a 
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l'aforament disponible. 
• El professorat responsable de la sortida ens ha d'informar, amb uns 15 dies 
d'antelació al dia de la projecció, del número real d'alumnes previstos en funció 
dels pagaments rebuts, la matrícula real del curs (i no la inicial de setembre), 
etc... Sense aquesta informació és molt complicat organitzar la distribució a la 
sala i obliga a programar sessions innecessàries que representen un cost afegit 
per a l'organització.  
Si aquesta premissa s'incompleix, l'organització es reserva el dret a demanar el 
pagament del 100% de les places reservades.  
• Si són molts els alumnes inscrits per a un mateix dia, es faran sessions amb 
horaris diferents. En aquest cas, us avisaríem amb antelació.  
• Si no s'arriba a un nombre mínim d'alumnes per sessió, l'organització es 
reserva el dret d'anul·lar la projecció o proposar una altra data. En cas 
d'anul·lació o que al centre no li vagi bé la nova data, es retornaran els diners.  
• L'organització es reserva el dret a canviar la programació per raons de força 
major, comprometent-se en aquest cas a notificar el més aviat possible aquest 
canvi.  
• El professorat acompanyant és el responsable del comportament del seu 
alumnat a la sala de cinema. 
• S'ha d'arribar a la sala amb uns 10 minuts d'antelació aproximadament per 
intentar evitar retards a l'inici de les sessions 
  
Requisits per l'alumne:  
 
No es pot menjar o beure a la sala i els mòbils han d'estar desconnectats durant 
la sessió. 
  
Lloc: Círcol Catòlic. c/ Sant Gervasi, 41 
  
Observacions:  
  
• Àrees del currículum relacionades amb la projecció: Llengua francesa / 
Educació per a la ciutadania i els drets humans / Educació ètica cívica / Món 
contemporani  
 
• Temes que es poden treballar amb la pel·lícula: Educació en valors / Dones / 
Infància. Drets dels infants / Relacions humanes / Família. Relacions familiars 
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18. Cinema per a estudiants. HEIDI.  
Projecció de cinema en versió doblada al català 
 
Àmbit: Arts escèniques i audiovisuals 
  
Descripció:  
• Projecció de cinema amb el suport de materials pedagògics diversos per treballar 
a l'aula: dossier d'activitats en pdf i/o activitats interactives, enllaços d'interès, 
etc... que trobareu al nostre web: www.cinemaperaestudiants.cat  
• El dia de la sessió es realitza una introducció audiovisual abans de la pel·lícula.  
• Sinopsi de la pel·lícula: Basada en la novel·la de 1880 de l'escriptora suïssa 
Johanna Spyri. La Heidi és una òrfena de vuit anys, criada pel seu avi a les 
muntanyes suïsses. Al costat del seu amic, en Pere el cabrer, la noia té cura de les 
cabres de l'avi i gaudeix de la llibertat de la muntanya. Però un dia la seva tia Dete 
decideix emportar-se-la a la ciutat de Frankfurt per ser educada en una família 
adinerada. Allà farà amistat amb la Klara, la filla invàlida de la família. 
 
Objectius didàctics 
 
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Objectius generals del cicle: 
• Introduir dins la classe pel·lícules seleccionades amb un criteri cultural, 
instructiu i formatiu  
• Utilitzar les pel·lícules per a l'aprenentatge de les diverses àrees del currículum 
escolar  
• Aprofitar els seus valors pedagògics per a l'ensenyament de continguts, valors i 
normes socials  
• Fomentar el visionat de versions originals en anglès i francès i de versions 
doblades al català  
• Oferir gèneres cinematogràfics diferents i acostumar l'alumnat a l'anàlisi i la 
lectura crítica del llenguatge audiovisual 
  
  
Referits a procediments:  
  
Objectius específics del curs 2017-18: 
• Mostrar els beneficis que comporta l'activitat física i l'esport 
• Reflexionar sobre els seus valors intrínsecs, com són la solidaritat, l'amistat, el 
joc net i el respecte al contrincant  
• Evidenciar la importància que l'ambient familiar té per a un bon 
desenvolupament personal  
• Transmetre la importància de l'esforç, la constància i la paciència a través 
d'històries i personatges reals  
• Oferir adaptacions cinematogràfiques d'obres literàries 
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Referits a valors, actituds i normes:  
  
• Mostrar els beneficis que comporta l'activitat física i l'esport 
• Reflexionar sobre els seus valors intrínsecs, com són la solidaritat, l'amistat, el 
joc net i el respecte al contrincant  
• Evidenciar la importància que l'ambient familiar té per a un bon 
desenvolupament personal  
• Transmetre la importància de l'esforç, la constància i la paciència a través 
d'històries i personatges reals 
  
Procediments 
 
Tipus d'activitat: Projecció de cinema en versió doblada al català 
  
Metodologia: El dia de la sessió es realitza una introducció audiovisual abans de 
la pel·lícula 
  
Suport per preparar l'activitat: Projecció acompanyada de materials diversos 
per treballar a l'aula: dossier d'activitats en pdf i/o activitats interactives, 
enllaços d'interès, etc... que trobareu al nostre web 
www.cinemaperaestudiants.cat 
  
Cursos als que s'adreça: 3r, 4t, 5è i 6è primària. 1r i 2n ESO 
  
Inscripcions 
 
Preu: 4.50 euros/alumne 
  
Forma de pagament: 50% quan es fa la reserva. 50% el dia de la projecció 
  
Dies i hores de l'activitat: Data: 19/ 01 / 2018- Horari: 10 a 11:50 h. del matí 
aproximadament 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 110 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 180 
  
Nombre mínim d'alumnes: 150 
 
Dades de contacte per l'activitat 
  
Organitza:  Cinema per a estudiants. 
Nom i cognoms: José Pica 
Telèfon: 660070129 
Correu electrònic: inscripcions@cinemaperaestudiants.cat 
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Requisits pel centre:  
  
• Per al dia de la pel·lícula disposareu del nombre de places reservades amb 
antelació. Qualsevol augment final del nombre de places restarà condicionat a 
l'aforament disponible. 
• El professorat responsable de la sortida ens ha d'informar, amb uns 15 dies 
d'antelació al dia de la projecció, del número real d'alumnes previstos en funció 
dels pagaments rebuts, la matrícula real del curs (i no la inicial de setembre), 
etc... Sense aquesta informació és molt complicat organitzar la distribució a la 
sala i obliga a programar sessions innecessàries que representen un cost afegit 
per a l'organització.  
Si aquesta premissa s'incompleix, l'organització es reserva el dret a demanar el 
pagament del 100% de les places reservades.  
• Si són molts els alumnes inscrits per a un mateix dia, es faran sessions amb 
horaris diferents. En aquest cas, us avisaríem amb antelació.  
• Si no s'arriba a un nombre mínim d'alumnes per sessió, l'organització es 
reserva el dret d'anul·lar la projecció o proposar una altra data. En cas 
d'anul·lació o que al centre no li vagi bé la nova data, es retornaran els diners.  
• L'organització es reserva el dret a canviar la programació per raons de força 
major, comprometent-se en aquest cas a notificar el més aviat possible aquest 
canvi.  
• El professorat acompanyant és el responsable del comportament del seu 
alumnat a la sala de cinema. 
• S'ha d'arribar a la sala amb uns 10 minuts d'antelació aproximadament per 
intentar evitar retards a l'inici de les sessions 
  
Requisits per l'alumne:  
  
No es pot menjar o beure a la sala i els mòbils han d'estar desconnectats durant 
la sessió. 
  
Lloc: Círcol Catòlic. c/ Sant Gervasi, 41 
  
Observacions:  
  
• Àrees del currículum relacionades amb la projecció: Coneixement del medi 
natural, social i cultural / Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania 
/ Llengua catalana / Ciències de la naturalesa / Ciències socials, geografia i història 
/ Educació per a la ciutadania i els drets humans / Literatura universal 
 
• Temes que es poden treballar amb la pel·lícula: Educació en valors / Recursos 
naturals. Riquesa i pobresa / Dones / Infància. Drets dels infants / Medecina. Salut 
/ Diversitat cultural. Immigració / Relacions humanes / Discapacitats físiques i 
psíquiques / Família. Relacions familiars / El món Educatiu. Relacions professorat-
alumnat / Drets Humans / Adaptació cinematogràfica d'obra literària / Els llibres i 
l'escriptura 
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19. Cinema per a estudiants. INCERTA GLÒRIA.  
Projecció de cinema en català 
  
Àmbit: Arts escèniques i audiovisuals 
  
Descripció:  
  
• Projecció de cinema amb el suport de materials pedagògics diversos per treballar 
a l'aula: dossier d'activitats en pdf i/o activitats interactives, enllaços d'interès, 
etc... que trobareu al nostre web: www.cinemaperaestudiants.cat  
• El dia de la sessió es realitza una introducció audiovisual abans de la pel·lícula.  
• Sinopsi de la pel·lícula: Basada en l'obra literària homònima escrita per Joan 
Sales. El 1937, al front d'Aragó, en Lluís, un jove oficial republicà destinat a un lloc 
temporalment inactiu, coneix una enigmàtica vídua, la Carlana, de la qual 
s'enamora. La dona l'aconsegueix convèncer per falsificar un document que la 
converteix en la senyora de la comarca. El millor amic d'en Lluís, en Soleràs, un 
oficial degradat, descobreix el frau i, a canvi de no delatar-lo, li exigeix que allunyi 
dels bombardejos de Barcelona el seu fill i la seva dona, de la qual ell està 
secretament enamorat. Quan la Trini arriba al poble, no triga a descobrir la traïció 
de Lluís i s'instaura entre ells un "estat de guerra" que farà trontollar tota la seva 
relació.  
 
Objectius didàctics 
 
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Objectius generals del cicle: 
• Introduir dins la classe pel·lícules seleccionades amb un criteri cultural, 
instructiu i formatiu  
• Utilitzar les pel·lícules per a l'aprenentatge de les diverses àrees del currículum 
escolar  
• Aprofitar els seus valors pedagògics per a l'ensenyament de continguts, valors i 
normes socials  
• Fomentar el visionat de versions originals en anglès i francès i de versions 
doblades al català  
• Oferir gèneres cinematogràfics diferents i acostumar l'alumnat a l'anàlisi i la 
lectura crítica del llenguatge audiovisual 
  
Referits a procediments:  
  
Objectius específics del curs 2017-18: 
• Mostrar els beneficis que comporta l'activitat física i l'esport 
• Reflexionar sobre els seus valors intrínsecs, com són la solidaritat, l'amistat, el 
joc net i el respecte al contrincant  
• Evidenciar la importància que l'ambient familiar té per a un bon 
desenvolupament personal  
• Transmetre la importància de l'esforç, la constància i la paciència a través 
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d'històries i personatges reals  
• Oferir adaptacions cinematogràfiques d'obres literàries 
Referits a valors, actituds i normes:  
  
• Reflexionar sobre valors com són la solidaritat, l'amistat... 
• Evidenciar la importància que l'ambient familiar té per a un bon 
desenvolupament personal  
• Transmetre la importància de l'esforç, la constància i la paciència a través 
d'històries i personatges reals 
  
Procediments 
 
Tipus d'activitat: Projecció de cinema en català 
  
Metodologia: El dia de la sessió es realitza una introducció audiovisual abans de 
la pel·lícula 
  
Suport per preparar l'activitat: Projecció acompanyada de materials diversos 
per treballar a l'aula: dossier d'activitats en pdf i/o activitats interactives, 
enllaços d'interès, etc... que trobareu al nostre web 
www.cinemaperaestudiants.cat 
   
Cursos als que s'adreça: 3r i 4t ESO. Batxillerat. Escola Art. Cicles 
Formatius  
  
Inscripcions 
 
Preu: 4.50 euros/alumne 
  
Forma de pagament: 50% quan es fa la reserva. 50% el dia de la projecció 
  
Dies i hores de l'activitat: Data: 11 / 04 / 2018- Horari: 10 a 12 h. del matí 
aproximadament 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 120 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 180 
  
Nombre mínim d'alumnes: 150 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Cinema per a estudiants. 
  
Nom i cognoms: José Pica 
  
Telèfon: 660070129 
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Correu electrònic: inscripcions@cinemaperaestudiants.cat 
  
  
Requisits pel centre:  
  
• Per al dia de la pel·lícula disposareu del nombre de places reservades amb 
antelació. Qualsevol augment final del nombre de places restarà condicionat a 
l'aforament disponible. 
• El professorat responsable de la sortida ens ha d'informar, amb uns 15 dies 
d'antelació al dia de la projecció, del número real d'alumnes previstos en funció 
dels pagaments rebuts, la matrícula real del curs (i no la inicial de setembre), 
etc... Sense aquesta informació és molt complicat organitzar la distribució a la 
sala i obliga a programar sessions innecessàries que representen un cost afegit 
per a l'organització.  
Si aquesta premissa s'incompleix, l'organització es reserva el dret a demanar el 
pagament del 100% de les places reservades.  
• Si són molts els alumnes inscrits per a un mateix dia, es faran sessions amb 
horaris diferents. En aquest cas, us avisaríem amb antelació.  
• Si no s'arriba a un nombre mínim d'alumnes per sessió, l'organització es 
reserva el dret d'anul·lar la projecció o proposar una altra data. En cas 
d'anul·lació o que al centre no li vagi bé la nova data, es retornaran els diners.  
• L'organització es reserva el dret a canviar la programació per raons de força 
major, comprometent-se en aquest cas a notificar el més aviat possible aquest 
canvi.  
• El professorat acompanyant és el responsable del comportament del seu 
alumnat a la sala de cinema. 
• S'ha d'arribar a la sala amb uns 10 minuts d'antelació aproximadament per 
intentar evitar retards a l'inici de les sessions 
  
  
Requisits per l'alumne:  
  
No es pot menjar o beure a la sala i els mòbils han d'estar desconnectats durant 
la sessió. 
  
  
Lloc: Círcol Catòlic. c/ Sant Gervasi, 41 
  
  
Observacions:  
  
• Àrees del currículum relacionades amb la projecció: Llengua catalana i 
literatura / Ciències socials, geografia i història / Educació per a la ciutadania i 
els drets humans / Educació ètica cívica / Literatura universal / Història 
 
• Temes que es poden treballar amb la pel·lícula: Conflictes polítics i armats / 
Relacions humanes / Família. Relacions familiars / Adaptació cinematogràfica 
d'obra literària 
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20. Cinema per a estudiants. L'HEROI DE BERLÍN  
Projecció de cinema en v. o. en anglès subtitulada en castellà 
  
Àmbit: Arts escèniques i audiovisuals 
  
Descripció:  
  
• Projecció de cinema amb el suport de materials pedagògics diversos per 
treballar a l'aula: dossier d'activitats en pdf i/o activitats interactives, enllaços 
d'interès, etc... que trobareu al nostre web: www.cinemaperaestudiants.cat  
• El dia de la sessió es realitza una introducció audiovisual abans de la pel·lícula.  
• Sinopsi de la pel·lícula: Basada en fets reals, la pel·lícula presenta la increïble 
història del mític atleta Jesse Owens. El colós de la velocitat va saltar a la fama 
durant els Jocs Olímpics de 1936 a Berlín, quan va deixar el planeta bocabadat 
amb unes marques espectaculars que van tirar per terra la teoria de la 
supremacia de la raça ària d'Adolf Hitler. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Objectius generals del cicle: 
• Introduir dins la classe pel·lícules seleccionades amb un criteri cultural, 
instructiu i formatiu  
• Utilitzar les pel·lícules per a l'aprenentatge de les diverses àrees del currículum 
escolar  
• Aprofitar els seus valors pedagògics per a l'ensenyament de continguts, valors i 
normes socials  
• Fomentar el visionat de versions originals en anglès i francès i de versions 
doblades al català  
• Oferir gèneres cinematogràfics diferents i acostumar l'alumnat a l'anàlisi i la 
lectura crítica del llenguatge audiovisual 
  
Referits a procediments:  
  
Objectius específics del curs 2017-18 
• Mostrar els beneficis que comporta l'activitat física i l'esport 
• Reflexionar sobre els seus valors intrínsecs, com són la solidaritat, l'amistat, el 
joc net i el respecte al contrincant  
• Evidenciar la importància que l'ambient familiar té per a un bon 
desenvolupament personal  
• Transmetre la importància de l'esforç, la constància i la paciència a través 
d'històries i personatges reals  
• Oferir adaptacions cinematogràfiques d'obres literàries 
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Referits a valors, actituds i normes:  
  
• Mostrar els beneficis que comporta l'activitat física i l'esport 
• Reflexionar sobre els seus valors intrínsecs, com són la solidaritat, l'amistat, el 
joc net i el respecte al contrincant  
• Evidenciar la importància que l'ambient familiar té per a un bon 
desenvolupament personal  
• Transmetre la importància de l'esforç, la constància i la paciència a través 
d'històries i personatges reals 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Projecció de cinema en v. o. en anglès subtitulada en castellà. 
  
Metodologia: El dia de la sessió es realitza una introducció audiovisual abans de 
la pel·lícula 
  
Suport per preparar l'activitat: Projecció acompanyada de materials diversos 
per treballar a l'aula: dossier d'activitats en pdf i/o activitats interactives, 
enllaços d'interès, etc... que trobareu al nostre web 
www.cinemaperaestudiants.cat 
   
Cursos als que s'adreça: ESO. Batxillerat. Cicles Formatius. Programes de 
Formació i Inserció (PFI) 
  
Inscripcions 
  
Preu: 4.50 euros/alumne 
  
Forma de pagament: 50% quan es fa la reserva. 50% el dia de la projecció 
  
Dies i hores de l'activitat: Data: 15 / 11 / 2017 - Horari: 10 a 12.15 h. del 
matí 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 135 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 180 
  
Nombre mínim d'alumnes: 150 
  
Dades de contacte per l'activitat 
Cinema per a estudiants. 
Nom i cognoms: José Pica 
Telèfon: 660070129 
Correu electrònic: inscripcions@cinemaperaestudiants.cat 
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Requisits pel centre:  
  
• Per al dia de la pel·lícula disposareu del nombre de places reservades amb 
antelació. Qualsevol augment final del nombre de places restarà condicionat a 
l'aforament disponible. 
• El professorat responsable de la sortida ens ha d'informar, amb uns 15 dies 
d'antelació al dia de la projecció, del número real d'alumnes previstos en funció 
dels pagaments rebuts, la matrícula real del curs (i no la inicial de setembre), 
etc... Sense aquesta informació és molt complicat organitzar la distribució a la 
sala i obliga a programar sessions innecessàries que representen un cost afegit 
per a l'organització.  
Si aquesta premissa s'incompleix, l'organització es reserva el dret a demanar el 
pagament del 100% de les places reservades.  
• Si són molts els alumnes inscrits per a un mateix dia, es faran sessions amb 
horaris diferents. En aquest cas, us avisaríem amb antelació.  
• Si no s'arriba a un nombre mínim d'alumnes per sessió, l'organització es 
reserva el dret d'anul·lar la projecció o proposar una altra data. En cas 
d'anul·lació o que al centre no li vagi bé la nova data, es retornaran els diners.  
• L'organització es reserva el dret a canviar la programació per raons de força 
major, comprometent-se en aquest cas a notificar el més aviat possible aquest 
canvi.  
• El professorat acompanyant és el responsable del comportament del seu 
alumnat a la sala de cinema. 
• S'ha d'arribar a la sala amb uns 10 minuts d'antelació aproximadament per 
intentar evitar retards a l'inici de les sessions. 
  
Requisits per l'alumne:  
  
No es pot menjar o beure a la sala i els mòbils han d'estar desconnectats durant 
la sessió. 
  
  
Lloc: Círcol Catòlic. c/ Sant Gervasi, 41 
  
  
Observacions:  
  
• Àrees del currículum relacionades amb la projecció: Educació física / Llengua 
anglesa / Ciències socials, geografia i història / Educació per a la ciutadania i els 
drets humans / Educació ètica cívica / Història 
 
• Temes que es poden treballar amb la pel·lícula: Esports / Educació en valors / 
Riquesa i pobresa / Conflictes polítics i armats / Biografies / El món del treball. 
Relacions laborals / Relacions humanes / Família. Relacions familiars / Drets 
Humans / Política. Sistemes polítics 
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21. Cinema per a estudiants. LION.  
Projecció de cinema en v. o. en anglès i hindú subtitulada en català 
 
Àmbit: Arts escèniques i audiovisuals 
  
Descripció:  
  
• Projecció de cinema amb el suport de materials pedagògics diversos per 
treballar a l'aula: dossier d'activitats en pdf i/o activitats interactives, enllaços 
d'interès, etc... que trobareu al nostre web: www.cinemaperaestudiants.cat  
• El dia de la sessió es realitza una introducció audiovisual abans de la pel·lícula.  
• Sinopsi de la pel·lícula: Basada en una història real. El petit Saroo, de cinc 
anys, es perd en un tren en el qual recorrerà milers de quilòmetres per l'Índia, 
lluny de casa i de la seva família. Saroo haurà d'aprendre a viure sol a Calcuta, 
abans que una parella australiana l'adopti. Vint anys després, i comptant tan sols 
amb els seus records, una determinació indestructible i les possibilitats que li 
proporciona l'eina de cerca Google Earth, començarà a buscar la seva família 
perduda, per retrobar-se amb ells.  
 
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Objectius generals del cicle: 
• Introduir dins la classe pel·lícules seleccionades amb un criteri cultural, 
instructiu i formatiu  
• Utilitzar les pel·lícules per a l'aprenentatge de les diverses àrees del currículum 
escolar  
• Aprofitar els seus valors pedagògics per a l'ensenyament de continguts, valors i 
normes socials  
• Fomentar el visionat de versions originals en anglès i francès i de versions 
doblades al català  
• Oferir gèneres cinematogràfics diferents i acostumar l'alumnat a l'anàlisi i la 
lectura crítica del llenguatge audiovisual 
  
Referits a procediments:  
  
Objectius específics del curs 2017-18 
• Mostrar els beneficis que comporta l'activitat física i l'esport 
• Reflexionar sobre els seus valors intrínsecs, com són la solidaritat, l'amistat, el 
joc net i el respecte al contrincant  
• Evidenciar la importància que l'ambient familiar té per a un bon 
desenvolupament personal  
• Transmetre la importància de l'esforç, la constància i la paciència a través 
d'històries i personatges reals  
• Oferir adaptacions cinematogràfiques d'obres literàries 
. 
  



Arts escèniques i audiovisuals 
 
 

50 
 

  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
• Evidenciar la importància que l'ambient familiar té per a un bon 
desenvolupament personal  
• Transmetre la importància de l'esforç, la constància i la paciència a través 
d'històries i personatges reals 
  
Procediments 
 
Tipus d'activitat: Projecció de cinema en v. o. en anglès i hindú subtitulada en 
català 
  
Metodologia: El dia de la sessió es realitza una introducció audiovisual abans de 
la pel·lícula 
  
Suport per preparar l'activitat: Projecció acompanyada de materials diversos 
per treballar a l'aula: dossier d'activitats en pdf i/o activitats interactives, 
enllaços d'interès, etc... que trobareu al nostre web 
www.cinemaperaestudiants.cat 
   
Cursos als que s'adreça: 3r i 4t ESO. Batxillerat. Cicles Formatius. 
Programes de Formació i Inserció (PFI)  
  
Inscripcions 
  
Preu: 4.50 euros/alumne 
  
Forma de pagament: 50% quan es fa la reserva. 50% el dia de la projecció 
  
Dies i hores de l'activitat: Data: 21 / 02 / 2018 - Horari: 10 a 12:10 h. del 
matí aproximadament 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 130 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 180 
  
Nombre mínim d'alumnes: 150 
  
Dades de contacte per l'activitat 
Cinema per a estudiants. 
Nom i cognoms: José Pica 
Telèfon: 660070129 
Correu electrònic: inscripcions@cinemaperaestudiants.cat 
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Requisits pel centre:  
  
• Per al dia de la pel·lícula disposareu del nombre de places reservades amb 
antelació. Qualsevol augment final del nombre de places restarà condicionat a 
l'aforament disponible. 
• El professorat responsable de la sortida ens ha d'informar, amb uns 15 dies 
d'antelació al dia de la projecció, del número real d'alumnes previstos en funció 
dels pagaments rebuts, la matrícula real del curs (i no la inicial de setembre), 
etc... Sense aquesta informació és molt complicat organitzar la distribució a la 
sala i obliga a programar sessions innecessàries que representen un cost afegit 
per a l'organització.  
Si aquesta premissa s'incompleix, l'organització es reserva el dret a demanar el 
pagament del 100% de les places reservades.  
• Si són molts els alumnes inscrits per a un mateix dia, es faran sessions amb 
horaris diferents. En aquest cas, us avisaríem amb antelació.  
• Si no s'arriba a un nombre mínim d'alumnes per sessió, l'organització es 
reserva el dret d'anul·lar la projecció o proposar una altra data. En cas 
d'anul·lació o que al centre no li vagi bé la nova data, es retornaran els diners.  
• L'organització es reserva el dret a canviar la programació per raons de força 
major, comprometent-se en aquest cas a notificar el més aviat possible aquest 
canvi.  
• El professorat acompanyant és el responsable del comportament del seu 
alumnat a la sala de cinema. 
• S'ha d'arribar a la sala amb uns 10 minuts d'antelació aproximadament per 
intentar evitar retards a l'inici de les sessions 
  
Requisits per l'alumne:  
  
No es pot menjar o beure a la sala i els mòbils han d'estar desconnectats durant 
la sessió. 
  
 
Lloc: Círcol Catòlic. c/ Sant Gervasi, 41 
  
  
Observacions:  
  
• Àrees del currículum relacionades amb la projecció: Llengua anglesa / Tutoria / 
Ciències socials, geografia i història / Educació per a la ciutadania i els drets 
humans / Educació ètica cívica / Literatura universal / Informàtica. Internet. 
Noves tecnologies / Món contemporani / Història 
 
• Temes que es poden treballar amb la pel·lícula: Educació en valors / Riquesa i 
pobresa / Infància. Drets dels infants / Adolescència. Joventut / Diversitat 
cultural. Emigració / Geografia Humana / Biografies. Autobiografies / Relacions 
humanes. Psicologia. Sociologia / Família. Relacions familiars / Drets Humans / 
Adaptació cinematogràfica d'obra literària / Política. Sistemes polítics 
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22. Els instruments de la música popular i tradicional 
 
Àmbit: Arts escèniques i audiovisuals 
 
Descripció:  
Es farà una sessió a l'aula, conduïda per Simó Busquets, on es presentaran els 
instruments de la música popular i tradicional, els seus orígens, els seus 
aspectes materials i morfològics... 
Instruments a considerar:  
- Catalunya: sac de gemecs, flabiol i tamborí, gralla, tarota, tenoret, ximbomba, 
pandero... 
- Arreu del món: didgeridoo (Austràlia), launeddas (Sardenya), txistu i alboka 
(País Basc), dolçaina (País Valencià i Castella), derbouka (Magrib i Orient mitjà), 
mezored (Tunísia), zampocna (Itàlia), flautes orientals... i altres. 
 
Objectius didàctics 
 
Referits a fets, conceptes i principis:  
- El coneixement d'alguns instruments significatius en el camp de la música 
popular i tradicional i els seus repertoris. 
 
Procediments 
 
Metodologia:  

Es farà una sessió a l'aula, conduïda per Simó Busquets, on es presentaran els 
instruments de la música popular i tradicional, els seus orígens, els seus 
aspectes materials i morfològics... 
Instruments a considerar:  
- Catalunya: sac de gemecs, flabiol i tamborí, gralla, tarota, tenoret, ximbomba, 
pandero... 
- Arreu del món: didgeridoo (Austràlia), launeddas (Sardenya), txistu i alboka 
(País Basc), dolçaina (País Valencià i Castella), derbouka (Magrib i Orient mitjà), 
mezored (Tunísia), zampocna (Itàlia), flautes orientals... i altres. 
 
 
Cursos als que s'adreça:  
E.PRIM-3r 
 
Inscripcions 
 
Preu: gratuïta 

 
Dies i hores de l'activitat: Dilluns i dimecres al matí, després de Carnaval 
 
 
Durada de les sessions: 60 minuts 
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Nombre màxim d'alumnes: 30 
 
Nombre mínim d'alumnes: 25 
 
 
Dades de contacte per l'activitat 
 
Escola Municipal de Música. Conservatori Mestre Montserrat 
 
Nom i cognoms: Simó Busquets 
Telèfon: 938142572 
Correu electrònic: simobusquets@gmail.com 
 
 
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
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23. Teatre i literatura. LA CASA DE BERNARDA ALBA 
  
Àmbit:  Arts escèniques i audiovisuals 
  
Descripció:  
  
Escenificació de lectures obligatòries de llengua catalana i castellana per als 
alumnes de batxillerat 
És una obra ambientada en un poble d'Andalusia a principis del segle xx que 
narra un drama rural femení i evidencia l'Espanya retrògrada de les regions 
rurals, on el que més importava era la imatge de portes enfora de les cases. 
 
La proposta dramàtica parteix de tres dels personatges centrals de l'obra: la 
Bernarda, mare opressora de 5 noies i ultra tradicionalista; la Poncia, la criada, 
que és l'única amb capacitat per a enfrontar-s'hi, i l'Adela, la filla petita, que 
representa el conflicte familiar. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Entendre les lectures obligatòries de batxillerat 
  
Referits a procediments:  
  
Estimular la lectura de les obres que formen part del currículum escolar 
mitjançant la seva escenificació. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
Valorar les lectures obligatòries de batxillerat 
  
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Joc de teatre 
  
Metodologia: Es fa servir del joc del teatre per comprendre millor la literatura. 
L'apropem als estudiants a través d'un espai concret, fora del context escolar: un 
teatre. Amb una escenografia i attrezzo bàsics, simbòlics; actors i actrius 
essencials per explicar la història; música i la paraula ben dita. 
  
  
  
Cursos als que s'adreça: BATXILLERAT 
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Inscripcions 
  
Preu: 7 euros per alumne/a. 
  
Forma de pagament:  
  
L'import de les entrades cal abonar-lo com a màxim un mes abans de la funció. 
En cas que no es faci l'ingrés en el termini indicat, l'organització del programa 
pot anul·lar la reserva. 
Tots els pagaments s'han de fer mitjançant un ingrés bancari a l'empresa. 
Trifusió. Projectes Culturals, SL  
Banc de Sabadell. ES05 0081 0024 8400 0116 5524 
Un cop fet el pagament, no es retornaran els diners en cas de cancel·lació de 
totes o alguna de les places pagades. 
  
Dies i hores de l'activitat: 19 de febrer de 2018 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 55 minuts 
   
Dades de contacte  
  
Organitza: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Diputació de Barcelona. 
  
Coordina:  Projectes Culturals, SL 
  
Telèfon: 933 846 167 
  
Correu electrònic: patricia@trifusio.cat 
  
Requisits pel centre:  
  
- Per poder fer inscripció cal omplir la butlleta que trobareu a la pàgina web: 
http://www.diba.cat/web/anemalteatre 
En cas de dubte, trucar a:  
Trifusió. Projectes Culturals, SL  
Tel. 933 846 167 
a/e: patricia@trifusio.cat 
- Les places són limitades. Les inscripcions s'atendran segons ordre d'arribada. 
- Un cop rebem la vostra inscripció us enviarem un correu electrònic amb les 
instruccions per a formalitzar la reserva definitiva 
- La inscripció no es considerarà vàlida fins que l'empresa gestora no la confirmi. 
  
Lloc: Teatre Principal de Vilanova i la Geltrú 
  
Observacions:  
  
El període d'inscripció finalitza el 15 de setembre de 2017 
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24. Teatre i literatura. LA PLAÇA DEL DIAMANT 
 
Àmbit: Arts escèniques i audiovisuals 
  
Descripció:  
  
Escenificació de lectures obligatòries de llengua catalana i castellana per als 
alumnes de batxillerat 
Es tracta d'un repàs de l'obra emblemàtica de Rodoreda, que centra l'atenció en 
els aspectes més importants de la vida de la Colometa: l'amor, el valor de tirar 
endavant la família i els fills, el futur i la necessitat de sobreviure i mirar de 
trobar la felicitat. Ella, juntament amb el Quimet i l'Antoni, l'adroguer, són els 
protagonistes d'aquesta adaptació. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Entendre les lectures obligatòries de batxillerat 
  
Referits a procediments:  
  
Estimular la lectura de les obres que formen part del currículum escolar 
mitjançant la seva escenificació. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
Valorar les lectures obligatòries de batxillerat 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Joc de teatre 
  
Metodologia: Es fa servir del joc del teatre per comprendre millor la literatura. 
L'apropem als estudiants a través d'un espai suggerint i concret, fora del context 
escolar: un teatre. Amb una escenografia i attrezzo bàsics, simbòlics; actors i 
actrius essencials per explicar la història; una il·luminació suggerit; música i la 
paraula ben dita. 
  
  
Cursos als que s'adreça: Batxillerat 
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Inscripcions 
 
Preu: 7 euros per alumne/a.  
  
Forma de pagament:  
  
L'import de les entrades cal abonar-lo com a màxim un mes abans de la funció. 
En cas que no es faci l'ingrés en el termini indicat, l'organització del programa 
pot anul·lar la reserva. 
Tots els pagaments s'han de fer mitjançant un ingrés bancari a l'empresa. 
Trifusió. Projectes Culturals, SL  
Banc de Sabadell. ES05 0081 0024 8400 0116 5524 
Un cop fet el pagament, no es retornaran els diners en cas de cancel·lació de 
totes o alguna de les places pagades. 
  
Dies i hores de l'activitat: 13 d'abril de 2018 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 55 minuts 
  
Dades de contacte  
  
Organitza: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Diputació de Barcelona. 
  
Coordina:  Projectes Culturals, SL 
 
Telèfon: 933 846 167 
  
Correu electrònic: patricia@trifusio.cat 
  
Requisits pel centre:  
  
- Per poder fer inscripció cal omplir la butlleta que trobareu a la pàgina web: 
http://www.diba.cat/web/anemalteatre 
En cas de dubte, trucar a:  
Trifusió. Projectes Culturals, SL  
Tel. 933 846 167 
a/e: patricia@trifusio.cat 
- Les places són limitades. Les inscripcions s'atendran segons ordre d'arribada. 
- Un cop rebem la vostra inscripció us enviarem un correu electrònic amb les 
instruccions per a formalitzar la reserva definitiva 
- La inscripció no es considerarà vàlida fins que l'empresa gestora no la confirmi. 
 
Lloc: Teatre Principal de Vilanova i la Geltrú 
  
Observacions:  
El període d'inscripció finalitza el 15 de setembre de 2017 
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25. Teatre i literatura. NOVELAS EJEMPLARES 
  
Àmbit: Arts escèniques i audiovisuals 
  
Descripció:  
  
Escenificació de lectures obligatòries de llengua catalana i castellana per als 
alumnes de batxillerat 
És una aproximació a cinc de les novel·les exemplars de Miguel de Cervantes: 
Rinconete y Cortadillo, El licenciado Vidriera, La ilustre fregona, El casamiento 
engañoso i El coloquio de los perros. 
 
Comencem amb una breu introducció a partir del pròleg del mateix autor, i 
continuem, de la mà de dos "pícaros", amb un recorregut que ens aproxima a 
diversos personatges i situacions que retraten l'Espanya de finals del segle xvi i 
principis del xvii. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Entendre les lectures obligatòries de batxillerat 
  
Referits a procediments:  
  
Estimular la lectura de les obres que formen part del currículum escolar 
mitjançant la seva escenificació. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
Valorar les lectures obligatòries de batxillerat 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Joc de teatre 
  
Metodologia: Es fa servir del joc del teatre per comprendre millor la literatura. 
L'apropem als estudiants a través d'un espai t i concret, fora del context escolar: 
un teatre. Amb una escenografia i attrezzo bàsics, simbòlics; actors i actrius 
essencials per explicar la història;; música i la paraula ben dita. 
  
  
Cursos als que s'adreça: batxillerat 
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Inscripcions 
Preu: 7 euros per alumne/a. 
  
Forma de pagament:  
L'import de les entrades cal abonar-lo com a màxim un mes abans de la funció. 
En cas que no es faci l'ingrés en el termini indicat, l'organització del programa 
pot anul·lar la reserva. 
Tots els pagaments s'han de fer mitjançant un ingrés bancari a l'empresa. 
Trifusió. Projectes Culturals, SL  
Banc de Sabadell. ES05 0081 0024 8400 0116 5524 
Un cop fet el pagament, no es retornaran els diners en cas de cancel·lació de 
totes o alguna de les places pagades. 
  
Dies i hores de l'activitat: 2 de maig de 2018 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 55 minuts  
  
Dades de contacte  
  
Organitza: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Diputació de Barcelona. 
  
Coordina:  Projectes Culturals, SL 
  
Telèfon: 933 846 167 
  
Correu electrònic: patricia@trifusio.cat 
  
Requisits pel centre:  
  
- Per poder fer inscripció cal omplir la butlleta que trobareu a la pàgina web: 
http://www.diba.cat/web/anemalteatre 
En cas de dubte, trucar a:  
Trifusió. Projectes Culturals, SL  
Tel. 933 846 167 
a/e: patricia@trifusio.cat 
- Les places són limitades. Les inscripcions s'atendran segons ordre d'arribada. 
- Un cop rebem la vostra inscripció us enviarem un correu electrònic amb les 
instruccions per a formalitzar la reserva definitiva 
- La inscripció no es considerarà vàlida fins que l'empresa gestora no la confirmi.  
 
Lloc: Teatre Principal de Vilanova i la Geltrú 
 
Observacions:  
  
El període d'inscripció finalitza el 15 de setembre de 2017. 
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26. Teatre i literatura. TERRA BAIXA 
 
Àmbit: Arts escèniques i audiovisuals 
  
Descripció:  
  
Escenificació de lectures obligatòries de llengua catalana i castellana per als 
alumnes de batxillerat 
És una dramatúrgia que exposa els conflictes entre els tres personatges 
principals de l'obra de Guimerà i la lluita entre dos mons irreconciliables —terra 
alta i terra baixa— circumdats per l'opressió, l'amor, la traïció i l'engany. 
 
En Manelic encarna un home senzill que es rebel·la contra el poder d'en Sebastià, 
el dèspota terratinent, i acaba matant-lo cegat per la ira. La Marta, casada amb 
en Manelic, personifica un personatge típic de Guimerà, desarrelat i desvalgut. 
  
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Entendre les lectures obligatòries de batxillerat 
  
Referits a procediments:  
  
Estimular la lectura de les obres que formen part del currículum escolar 
mitjançant la seva escenificació. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
Valorar les lectures obligatòries de batxillerat 
  
Procediments 
 
Tipus d'activitat: Joc de teatre 
  
Metodologia: Es fa servir del joc del teatre per comprendre millor la literatura. 
L'apropem als estudiants a través d'un espai concret, fora del context escolar: un 
teatre. Amb una escenografia i attrezzo bàsics, simbòlics; actors i actrius 
essencials per explicar la història;; música i la paraula ben dita. 
 
  
Cursos als que s'adreça: batxillerat 
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Inscripcions 
 
Preu: 7 euros per alumne/a. 
  
Forma de pagament:  
  
L'import de les entrades cal abonar-lo com a màxim un mes abans de la funció. 
En cas que no es faci l'ingrés en el termini indicat, l'organització del programa 
pot anul·lar la reserva. 
Tots els pagaments s'han de fer mitjançant un ingrés bancari a l'empresa. 
Trifusió. Projectes Culturals, SL  
Banc de Sabadell. ES05 0081 0024 8400 0116 5524 
Un cop fet el pagament, no es retornaran els diners en cas de cancel·lació de 
totes o alguna de les places pagades. 
  
Dies i hores de l'activitat: 3 de novembre de 2017 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 50 minuts 
 
Dades de contacte  
  
Organitza: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Diputació de Barcelona. 
  
Coordina:  Projectes Culturals, SL 
 
Telèfon: 933 846 167 
  
Correu electrònic: patricia@trifusio.cat 
  
Requisits pel centre:  
  
- Per poder fer inscripció cal omplir la butlleta que trobareu a la pàgina web: 
http://www.diba.cat/web/anemalteatre 
En cas de dubte, trucar a:  
Trifusió. Projectes Culturals, SL  
Tel. 933 846 167 
a/e: patricia@trifusio.cat 
- Les places són limitades. Les inscripcions s'atendran segons ordre d'arribada. 
- Un cop rebem la vostra inscripció us enviarem un correu electrònic amb les 
instruccions per a formalitzar la reserva definitiva 
- La inscripció no es considerarà vàlida fins que l'empresa gestora no la confirmi. 
  
Lloc: Teatre Principal de Vilanova i la Geltrú 
  
Observacions:  
 
El període d'inscripció finalitza el 15 de setembre de 2017 


