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Dilluns, 4 de juny 

........................................................................................... 
Auditori de l’Ateneu 

 

Una obra de teatre 
Autoria Creació col·lectiva 

Escola Can Puig, de Banyoles 
Alumnat de 6èB Cicle Superior  
Direcció: Jordi Subirà 
Argument: Un escriptor de teatre en hores baixes d'inspiració, acut a una 
botiga de personatges a la recerca de noves històries per explicar...  
Però, què passa quan poses tots els personatges en una mateixa història? 
Què passa quan no fas un bon ús dels personatges? 

 

Despintats 
Autoria Creació col·lectiva 

Escola Can Puig, de Banyoles 
Alumnat de 6èA de Cicle Superior  
Direcció: Jordi Subirà 
Argument: En un museu d'art, pintures cabdals de la història de l'art reposen 
ben exposades a les parets, esperant rebre, dia sí dia també, la visita de 
centenars de persones per admirar-les i fotografiar-les. 
Una nit però, tot canvia i aquelles pintures perfectes i centenàries esdevenen 
en  autèntics guixots. 
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Dimarts, 5 de juny 

.......................................................................................... 
Teatre Municipal de Banyoles 

 

Viatge al futur 
Autoria Creació pròpia 

Escola La Draga, de Banyoles 
Alumnat de Cicle Inicial  
Direcció: Albert Teixidor, Alberto Otero i Irene Padrosa 
Argument: Dues nenes troben a uns robots que tenen una màquina. Els 
expliquen que és una màquina per viatjar pel temps i les nenes els demanen 
si la poden fer servir. Els robots els la deixen i les nenes comencen un màgic 
viatge cap a la selva del futur. Allà viuran una gran aventura i faran nous 
amics molt especials. Estigueu ben atents que el viatge comença. 

 
 

On és el somni de la Martina? 
Autoria Creació col·lectiva 

Escola Bora Gran, de Serinyà 
Alumnat d’Educació Primària  
Direcció: Tere Solà 
Argument: És hora d’anar a dormir, però la Martina encara està connectada 
al mòbil. La mare li fa l'últim avis: o para el mòbil o ja l’ha vist prou. Quin 
remei, val més apagar-lo que desitjar-lo. És hora de dormir. Però, realment 
l’haurà desconnectat del tot? 
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Dimecres, 6 de juny 

................................................................................ 
Teatre Municipal de Banyoles 

 
Així va passar i així els hi expliquem!! 
Autoria Creació col·lectiva 

Escola L’Entorn, de Porqueres 
Alumnat de 6è de Cicle Superior 
Direcció: Tere Solà  
Argument: S’han preguntat mai com és el rodatge d’una escena 
cinematogràfica? Avui, els hi hem preparat un programa especial on podran 
veure totes les tomes falses de les millors pel•lícules de tots els temps. 
 

Donem pas a la publicitat 
Autoria Creació col·lectiva 

Escola L’Entorn, de Porqueres 
Alumnat de 6è de Cicle Superior 
Direcció: Tere Solà  
Argument:  Avui els hi presentem en exclusiva el cotxe”multi-serveis”: Un 
cotxe preparat per qualsevol situació, qualsevol problema. Avui surt al mercat 
el “supermegabòlid” i això no és tot... Tenim més anuncis per tots vosaltres. Si 
us plau!! No canviïn de cadena. 

 

Passatgers 
Autoria Creació pròpia 

Escola Pla de l’Ametller, de Banyoles 
Alumnat de 6è de Cicle Superior 
Direcció: David Estany 
Argument: En un aeroport hi ha molts personatges diferents: gent que va 
amunt i avall, gent que té pressa, gent que treballa, gent de vacances... Per 
què no anem a veure el nou aeroport de Banyoles? A veure qui hi trobem... 
 

Cases d’algú 
Autoria Creació pròpia 

Escola Pla de l’Ametller, de Banyoles 
Alumnat de 6è de Cicle Superior 
Direcció: David Estany 
Argument: Esteu esperant una obra divertida, però l’obra s’ha suspès. Tots 
els actors i actrius tenen la passa de la panxa. Però aprofitarem el temps 
igualment. Veurem uns pisos on hi viu gent molt diferent. Voleu venir a 
aquests pisos? Endavant. 
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Dijous, 7 de juny 

...................................................................................... 
Teatre Municipal de Banyoles 

 

Aquesta obra és un desastre 
Autoria Creació col·lectiva 

Escola Alzina Reclamadora, de Fontcoberta 
Alumnat de 4t i 5è de Primària 
Direcció: Tere Solà 
Argument: Hem estrenat l’obra i ha sigut un desastre: el públic s’espera 
perquè vol que els fem una altra obra; ràpid s’ha de pensar un pla B!! 
Improvisem alguna cosa: Un drama, un musical o una comèdia... però fem 
alguna cosa ja!! 

 
 

El bagul de les disfresses 
Autoria Creació col·lectiva 

Escola Alzina Reclamadora, de Fontcoberta 
Alumnat de 2n i 3r de Primària 
Direcció: Jasmina Garcia 
Argument: L’obra tracta de dos germans (un nen i una nena) que volen els 
últims joguets que estan de moda a l’escola. Els pares els volen fer veure que, 
de joguines, ja en tenen moltes i que també s’ho poden passar bé d’una 
manera més creativa i cooperativa. Però els nens no ho entenen perquè, per a 
ells, l’important és ser iguals que els de la seva classe.  
 

 

Somnis producions 
Autoria Creació col·lectiva 

Escola Alzina Reclamadora, de Fontcoberta 
Alumnat de 6è de Primària 
Direcció: Tere Solà 
Argument: Benvinguts a “Somni Produccions”. Si necessita un somni de por, 
marqui 1; si necessita un somni alegre, marqui 2; si necessita un malson, 
marqui 3.  
A “Somni Produccions”  li farem realitat el seu somni. Confiï en nosaltres, deixi 
la seva ment a les nostres mans. 
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Divendres, 8 de juny 

...................................................................................... 
Teatre Municipal de Banyoles 

 

Acabem amb els bebès 
Autoria Creació col·lectiva 

Escola L’Entorn, de Porqueres 
Alumnat de 6è de Cicle Superior 
Direcció: Tere Solà 
Argument: Els millors científics del món s’han reunit per exposar els grans 
avanços per la humanitat. Han decidit que el millor que pot passar al planeta 
és que desapareguin tots els petits energúmens: Acabar amb tots els bebès! 

 

 
Friends 
Autoria Creació col·lectiva 

Escola L’Entorn, de Porqueres 
Alumnat de 6è de Cicle Superior 
Direcció: Llum Valle 
Argument: Ara que arribem a finals de curs, els nens i les nenes de 6è no 
s'entenen, sempre estan discutint! Si les nenes diuen blanc, ells negre. Al pati, 
a classe, sempre separats. En un costat els nens i a l'altre les nenes. Mai no 
fan cap activitat junts... Això no pinta gens bé... 

 
 

 

 

 

 

 

 


