


 

 

 

QUÈ ÉS 

A TEMPO DE CONTE? 
A tempo de Conte no és un espectacle musical comú, es tracta d'un espectacle infantil didàctic 

i interactiu basat en un projecte musical anomenat Batucado. 

Batucado és una metodologia musical des de bebé aplicada en forma de taller musical on fem 

servir com a suport un llibre i cd com a material musical indispensable. 

L'objectiu de l'espectacle, consisteix en plasmar els objectius bàsics de l'Educació Musical 

infantil i els seus beneficis a través de les diferents cançons originals, personatges i 

il·lustracions que figuren en cadascú dels llibres Batucado. Es veuen representats 

escènicament d'una manera molt propera, dinàmica i divertida amb molt de gust i 

professionalitat. 

Cadascuna de les històries estaran representades per Allegra i Adagio, uns personatges molt 

divertits i carismàtics que ens guiaran i ajudaran a descobrir totes les aventures musicals de 

cada conte musical. 

El públic i les famílies amb els seus menuts, seran sempre protagonistes de forma activa a 

l'espectacle CANTANT, BALLANT I APRENENT MÚSICA EN FAMÍLIA. 

 

 



 

Quins són 

 ELS OBJECTIUS DE L'ESPECTACLE? 
 

 Millorar la qualitat del sistema auditiu a través de les diferents melodies i cançons 

representades en directe. 

 

 Facilitar l'expressió dels seus sentiments afectius a través del vincle paternofilial, 

compartint en família i participant amb els nostres menuts de l'experiència musical. 

 

 Fomentar el desenvolupament de la memòria visual i auditiva utilitzant com a base 

les il·lustracions i projeccions animades d'acord amb la música. 

 

 Augmentar les capacitats motrius i artístic-creatives en fer que els nostres menuts 

puguen interioritzar els moviments rítmics i musicals en companyia dels diferents 

personatges en escena. 

 

 Afavorir la socialització i ampliar les possibilitats llingüístiques compartint 

experiències amb altres xiquets i enfortint la capacitat de millorar l'idioma 

mitjançant la lletra de les diferents cançons 

 

 Compartir  un espai dinàmic i familiar per gaudir de la música, els seus beneficis i les 

seues aplicacions pedagògiques mitjançant el joc i la diversió. 

                     



 

  

 

  



 

  



 

QUI 

  SOM?      
                                     YVETTE DELHOM 

 Músic, Educadora Musical i Creadora de la Metodologia 

 musical Batucado. 

 
 Una metodologia musical pròpia dirigida a bebes des de 3 
 mesos amb un acompanyant adult. Busca no només jugar amb 

 la música sinó que des d'edats molt primerenques implica els 

 xiquets en el desenvolupament de l'aprenentatge musical. Utilitza  

una metodologia en forma de llibre i cd com materials indispensables 

en aquesta aventura musical. 

  

Ha sigut professora de secundària a l´Especialitat de Música i ha col·laborat com a ajudant 

de producció en els Teatres del Canal i la Jove Orquestra de la Comunitat de Madrid. 

  

Col·labora  com Especialista a la Revista Digital "Guiainfantil.com" escrivint articles 

orientats a l'assessorament de l'educació musical i consells per a les famílies i els seus 

petits. 

  

A "A tempo de conte" s'encarrega de la idea original, la producció i la interpretació del 

personatge d'Allegra. 

             RUBÉN MARTÍNEZ 

Músic professional, especialista en Percussió. Ha sigut membre de 

l'Escola de l'Orquestra Simfònica de Madrid i professor a l'Escola 

Municipal de Madrid "Manuel Vázquez Montalbán". 

Ha col·laborat en nombroses orquestres nacionals com la del Gran 

Teatre Liceu, Teatre Real, Orquestra RTVE, Orquestra Nacional de 

Madrid, Orquestra de la Comunitat de Madrid, entre d'altres ... 

A "A tempo de conte" s'encarrega dels arranjaments musicals, 

música en directe i la interpretació del personatge d´Adagio. 

  



 

 

                  DANIEL GONZÁLEZ 
Es llicencia com a actor a l´ESAD de València al 2005. 

 
Des d´aleshores no ha deixat de formar-se amb cursos d´interpretació 
amb Konrad Ziedrich, Gemma Miralles o Chema Cardeña. Entre els 
seus treballs teatrals destaquen " Contes de les mil i una nits" 
d´Escalante Centre Teatral, "Gatacienta" d´Arden Produccions i "El 
ruiseñor del emperador"; a aquesta última premiat com a millor 
manipulador de titelles al Festival Internacional de Titelles d´Albaida. 

 

Te formació en cant i teatre musical i desenvolupa la seua tasca 

pedagògica al camp de la veu actoral. 

 

A “A tempo de conte” s´encarrega de la direcció artística i de la interpretació del diferents 

personatges dels contes que es narren. 
 

            ARAM DELHOM 

Es llicencia en Belles Arts a la Universitat Politècnica de València 

especialitzant-se tant en disseny gràfic i audiovisual com en 

animació i il.lustració, reforçant els coneixements a través de 

diversos màsters. 

Ha treballat en la realització de la cartelleria de diverses obres de 

teatre a València, així com animacions i projeccions en obres 

infantils i musicals tals com "El llibre de la selva" d´Eventime 

Produccions o "Contes de les mil i una nits" de la producció 

Escalante. La il.lustració és un altre dels aspectes que ha 

desenvolupat en publicacions de l´Editorial Bromera i dins del 

projecte musical "Batucado". 

A “A tempo de conte” s´ha encarregat del disseny del cartell, de la il.luminació i de les 

animacions que es projecten al llarg de la funció. 

 

 

 

 

 

 

 



 

NECESSITATS 

   TÈCNIQUES: 
� DIMENSIONS ESPAI ESCÉNIC: 2,5 ALT X 6 AMPLE X 5 FONS. 

� PROJECTOR. 

� ENTRADA CANON PER A MICROFONIA ( A SER POSSIBLE) 

� PROXIMITAT D´ENTRADA DE CORRENT ELÉCTRICA. 

� ALTAVEUS. 

 

 

 

• DURACIÓ: 45-50 MINUTS. 

• EDAT RECOMANADA: DES DE 3 MESOS A ENDAVANT. 

• CACHÉ: 900€ ( I.V.A INCLÓS ) 

 

 

• LINK VIDEO: Hacer click aquí 

 

 

  CONTACTE: 
 

 

           Batucado     @batucado    batucado      Batucado bebés 

      www.batucado.com 

                                                         info@batucado.com  

      660 34 80 28        

   


