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Dirigit a l’alumnat de segon cicle d’Educació Infantil  
i primer cicle de Primària

Si vols que el teatre vaja a la  
teua escola contacta  
amb nosaltres i sol·licita’ns  
més informació

Rodar i rodar

Dissenyat especialment per a  
rodar i rodar per les vostres escoles

Pau, gran explorador de territoris desconeguts, 
ens contarà les seues aventures viatjant amb llibre.  
Sí, sí, amb llibre. Rodar i rodar ensenyarà a l’alumnat 
a tripular aquest particular mitjà de transport amb el 
qual recorrerem mons apassionants. 

Inspirats pel Llibre de la fantasia, de Gianni Rodari, 
ens proposem convidar els més menuts a viatjar amb 
la imaginació i, al mateix temps, transmetre el gust 
per la lectura.

Amb un format pròxim i l’experiència de Pau Blanco, 
Rodar i rodar visitarà les vostres escoles per tal de fer-
vos gaudir amb contes i faules. Un espectacle, prepa-
rat per representar-se tant a espais exteriors com in-
teriors, que s’adapta a les necessitats de cada centre.

SALA L'HORTA  
va a la teua escola

Vídeo:
Col·laboren:

Presentem la programació de la XXIII Campanya Escolar de la Sala L’Horta.

Com des de fa més de vint anys, la Sala L’Horta ha preparat una nova oferta 
d’espectacles per al nou curs escolar. Durant aquesta temporada 2022-2023   
passaran pel nostre escenari vuit propostes teatrals de diferents disciplines 
artístiques, dirigides a les diverses etapes educatives: des del primer cicle 
d’educació infantil fins al batxillerat.

Enguany hem tractat de brindar un programa que combine l’entreteniment 
amb la difusió del pensament crític sobre qüestions rellevants en la societat 
contemporània: la consciència mediambiental, l’autoestima, la visibilitat 
de la diferència o la protesta contra les injustícies. 

Considerem que el teatre manté la seua vigència com una eina didàctica.  
Una modalitat d’ art que contribueix a atorgar importància a la imaginació i a  
l’atenció mitjançant l’expressivitat que ofereixen la dramatúrgia i els recursos 
escènics. Cada funció matinal és una oportunitat irrepetible per connec-
tar amb les emocions i per cultivar valors com l’empatia o la tolerància.  
Actuacions en viu que ens obrin noves vies d’aprenentatge i de possibilitats  
creatives mentre ens fan passar una bona estona.

La visita a la Sala L’Horta també permet que els grups escolars que ens  
visiten es familiaritzen amb alguns principis de l’espai teatral. Per exemple, 
posar en pràctica el respecte a la resta de companys i companyes, o la con-
sideració al treball de l’equip artístic i tècnic, és indispensable per al bon 
recorregut de la funció.

A més a més, i seguint amb el projecte de remodelació que hem incorporat 
en els últims anys a les nostres instal·lacions, aquesta temporada la sala ofe-
reix al públic algunes novetats que esperem que milloren notablement la 
vostra experiència.

Un curs més, gràcies per confiar en les arts escèniques i demostrar que 
aquestes poden ser un acompanyament idoni a la feina realitzada des dels 
centres docents i des de casa.

Tots i totes teniu lloc a la Sala L’Horta.

Benvinguts i benvingudes al 

Teatre dels Xiquets



Plàstic Horta Cu-Cu El món de la Irene
De 6 a 10 anys
Primer i segon cicle d’Educació Primària
Concert multimèdia en valencià

De 12 a 18 anys
ESO i Batxillerat
Espectacle de teatre en valencià

La Fallera Calavera
De 3 a 7 anys
Infantil i primer cicle d’Educació Primària
Espectacle de teatre en valencià

Croma
De 6 a 12 anys
Educació Primària
Espectacle de teatre en valencià o castellà

De 3 a 7 anys
Infantil i primer cicle d’Educació Primària 
Espectacle de teatre en valencià o castellà

De 5 a 9 anys
Infantil i Primer Cicle d’Educació Primària
Espectacle de teatre en valencià o castellà

És l’any 2078. El món ha canviat molt. El menjar 
ve en sobres, l’aigua es pren en pastilles, els ani-
mals han desaparegut i el paisatge és totalment 
diferent. Quatre personatges han vingut a cele-
brar el teu aniversari. Quatre amics t’han portat 
regals, regals que t’ajudaran a entendre com hem 
arribat fins ací. Vols saber com serà la vida del 
futur?

Valors pedagògics

Plàstic és una obra que parla sobre el canvi cli-
màtic i les seues conseqüències, escrita per a 
xiquets i pensada per adults que encara creuen 
que es pot canviar el món. 

Un espectacle per prendre consciència dels au-
tèntics problemes: el consum excessiu, els hàbits 
alimentaris perjudicials i la contaminació a escala 
industrial. Aquesta història fomenta el respecte i 
la cura del medi ambient, així com el desenvo-
lupament de la capacitat crítica i l’assumpció de 
responsabilitats col·lectives i individuals. 

Del 2 al 11 de novembre del 2022 
Una funció diària a les 10.30 h

Del 9 al 20 de gener de 2023 
Una funció diària a les 10.30 h

Irene és una xiqueta sorda que, per comunicar-se, 
necessita poder escoltar amb els ulls i parlar amb 
les mans. La capacitat de dibuixar conceptes amb 
els gestos li dóna una visió molt especial del món, 
que expressa en forma d’històries on les princeses 
es casen amb princeses i les persones s’estimen 
sense haver de besar cap gripau.

Valors pedagògics

El món de la Irene és un espectacle en forma de 
concert multimèdia, accessible per a persones sor-
des, que incorpora la llengua de signes i projecci-
ons d’imatges, il·lustracions i accions que reforcen 
el contingut. 

L’espectacle aborda, amb respecte i tendresa, la 
visió particular de tot allò que envolta Irene. His-
tòries que sovint no es mostren als infants i que 
parlen dels conflictes, de l’autoestima, de la mort 
o de la diversitat de les relacions humanes.

Del 23 de gener al 3 de febrer de 2023 
Una funció diària a les 10.30 h

L’adaptació teatral del conegut joc de cartes tras-
llada als escenaris una història tètrica i divertida: 
la Nit de Tots Sants de l’any 2070, una fallera, que 
torna a la vida convertida en zombi, es veu obliga-
da a jugar al joc que duu el seu nom per reclamar 
venjança. 

Acompanyada de la Reina de les Festes de Cas-
telló i la Bellea del Foc buscarà la forma d’arribar 
a Benidorm, des d’on el poder establert impedeix 
la lliure propagació de les festes populars. Una 
aventura que també requerirà l’ajuda del públic 
per tal que l’esperit de la protagonista puga des-
cansar en pau per sempre.

Valors pedagògics

Pel camí, aquestes singulars heroïnes trobaran 
figures tradicionals i reconegudes com la Dama 
d’Elx, Tombatossals, Jaume I o Monleon i les Mon-
leonetes, entre d’altres. La Fallera Calavera és una 
obra hilarant i satírica que revisa, amb voluntat 
d’autocrítica, els valors culturals i festius que 
identifiquen els valencians com a poble.

Del 6 al 24 de febrer i del 6 al 10 de març del 2023 
Una funció diària a les 10.30 h

Croma es comunica amb dibuixos i colors i així és com 
ens contarà el seu viatge: de com va volar damunt d’una 
garsa, ballar amb els insectes i parlar amb les meduses 
per tal de trobar la seua nova casa.

Croma és una història dibuixada en directe i acolorida 
amb pinzells i molts poals de pintura que omplin l’escena 
d’imaginació, expressió plàstica i poesia.

Una experiència sensorial per embrutar-se, mesclar, esbor-
rar, pintar i gaudir de les imatges i del joc teatral a través de 
la mirada divertida i innocent d’aquest tendre personatge.

Valors pedagògics

Oda a la imaginació i l’expressió artística
Proposem una oda a la imaginació i l’expressió artística 
plàstica i teatral des de l’estimulació estètica i lúdica de 
l’experiència visual i sonora dels sentits.

Embrutar-se per conéixer i reconéixer
Fomentem la curiositat i l’aprenenatge dels primers anys de 
vida posant en valor el plaer del pintar per pintar, dibui-
xar per expressar-se, jugar per aprendre i gaudir i embru-
tar-se per conéixer i reconèixer el món que els envolta.

L’expressió plàstica com a instrument de comunicació
Posem en valor l’expressió teatral i plàstica com a instru-
ment de comunicació per als més menuts però també 
per a persones que no empren la llengua oral i escrita 
per a comunicar-se. Aportem una mirada sensible i inclu-
siva cap a altres maneres de comunicar-se amb persones 
amb retards maduratius vinculats amb la parla, la mo-
tricitat, la socialització o el desenvolupament cognitiu.

La relació amb la natura en el nostre dia a dia
Aportem una visió propera de la natura, subratllant la ne-
cessitat de relacionar-nos de manera respectuosa i lúdica amb 
la fauna i la flora del nostre entorn en el nostre dia a dia.

Del 14 al 25 de novembre i del 12 al 22 de desembre 2022 
Dues funcions diàries a les 10.00 h i a les 11.30 h 
*Aforament reduït a 100 espectadors per funció

Del 28 de novembre al 9 de desembre del 2022 
Una funció diària a les 10.30 h

Joana i Esther, les protagonistes d’aquesta histò-
ria, ja ho tenen tot a punt: és el moment de des-
pertar la terra i començar el cicle, igual que els ho 
va ensenyar el seu iaio Vicent i la seua iaia Maria. 
Arromangueu-vos i connecteu tots els sentits 
perquè hi ha molts secrets per descobrir sota la 
terra d’Horta!

Valors pedagògics

Horta és un espectacle que recupera els valors 
arrelats a la terra i als costums valencians més 
genuïns i ancestrals, tot contemporitzant-los i 
adaptant-los als interessos i als coneixements dels 
més menuts. Un recorregut itinerant pels dife-
rents espais del teatre transformats en un hort, on 
l’alumnat participarà de forma activa junt amb les 
intèrprets: treballar la terra amb les mans, plantar, 
regar, escodrinyar objectes antics, intervenir es-
pontàniament o escoltar cançons populars.

Una combinació de la força de la narració oral, l’ex-
periència i la màgia dels recursos teatrals i escènics 
per transmetre les històries que han teixit les vides 
dels nostres avantpassats. Descobrirem què és 
Horta des de l’emoció i els sentits però, sobretot, 
des de l’humor, l’entreteniment i la pedagogia.
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Laika Pequesol

L’any 1957 es va llançar a l’espai un animal que ha 
acabat passant a la història. Una gosseta anome-
nada Laika corre pels parcs i les places de Moscou 
sense saber que el seu destí és als mateixos estels 
que veu cada nit. Ella va ser la protagonista d’una 
història trepidant que la va dur a la nau espacial 
Sputnik 2 i a orbitar al voltant del nostre planeta.

Paral·lelament, la proposta desenvolupa una altra 
història: la d’aquells que, com la mateixa Laika, 
són víctimes d’injustícies i es troben immersos, 
sense voler-ho, en les lluites de poder d’altres.

Valors pedagògics

Una proposta escènica que ens parla de les mera-
velles del cel però també, de les injustícies de la 
Terra. Laika inspira un espectacle que ens acosta, 
de manera molt visual, un episodi fonamental en 
la història dels viatges a l’espai i, alhora, el relat 
d’un abús sobre els més dèbils.

Més enllà de l’anècdota històrica, Laika qüestiona 
si el fi justifica els mitjans i situa en escena temes 
sensibles com el maltractament als animals, amb 
la intenció de despertar empatia cap a ells.

Pequesol acosta al públic de primera infància un 
ampli repertori de cançons, de diferents èpoques i 
llocs del món, adaptades per a veu soprano i arpa. 
Obres populars valencianes, sefardites i d’autors 
com Brahms, Satie, Falla, Mompou, Monsalvatge 
o Matilde Salvador.

L’espectacle vol obrir nous horitzons als infants 
amb la música, la paraula, els gestos i les imatges 
en una proposta escènica senzilla i suggeridora.

Valors pedagògics

Les creadores de l’espectacle defensen que no-
més és possible acostar-se a l’essència de l’art re-
coneixent-se com a xiquets i xiquetes que veuen i 
escolten primera vegada.

Mitjançant la música i l’ambient generat durant la 
funció, Pequesol enllaça sensacions i sentiments 
que busquen una resposta per part de l’infant. 
Una obra artística que reforça el paper de la 
fascinació, el respecte als ritmes i el foment de 
l’atenció en l’educació dels més menuts. 

De 8 a 12 anys
Segon i tercer cicle d’Educació Primària
Espectacle de teatre en valencià o castellà

De 0 a 3 anys
Primer cicle d’Educació Infantil 
Concert de música dirigit a escoles infantils

Del 27 de febrer al 3 de març de 2023 
Dues funcions diàries a les 10.00 h i a les 11.30 h

Del 20 al 31 de març i del 24 d’abril al 5 de maig del 2023 
Una funció diària a les 10.30 h
*Aforament reduït a 100 espectadors per funció
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Millor Direcció i Autoria
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Si eres menut o ho has sigut alguna vegada, hau-
ràs pogut comprovar que créixer no sempre és 
fàcil. Al teu cos li passen coses que no entens, et 
sorgeixen preguntes per a les quals no trobes res-
posta… T’ha passat, veritat?

Cu-Cu no et donarà solucions, però intentarà fer-te 
veure que res és tan important. Acceptar-te i esti-
mar-te tal com eres, inclús aprendre a riure’t de tu 
mateix, és el camí per aconseguir que les teues pre-
ocupacions es minimitzen i fins i tot desapareguen.

Valors pedagògics

El concepte que el xiquet té de si mateix i la seua 
autoestima va construint-se durant la infància i 
en aquest procés influeix enormement la valora-
ció dels altres. Les diferències poden ser motiu 
d’angoixa, sobretot quan van acompanyades de 
burles o rebuig per part de la resta.

Aquest espectacle naix amb l’objectiu de fomen-
tar el valor de l’autoacceptació entre els més me-
nuts sense intenció d’alliçonar-los. Amb la poèti-
ca, la plàstica i molt d’humor, Cu-Cu pretén fer-los 
veure que la diferència no ha de ser negativa i que 
si l’acceptem pot acabar convertint-se en una vir-
tut que ens fa únics.

Pequesol

!NOU  
ESPECTACLE  
L’HORTA  
TEATRE
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