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Castle School Musical
Información: 23 novembre 2018 al 23 novembre 2018 | Teatre Victoria
Ciclos Formativos: Primària | Secundària

L’Albert és nou a Castle School, un prestigiós internat de Londres, i ben aviat és assetjat
per alguns nois de la classe. També s’enamora de la Maria, una noia tímida a qui fa poc
que se li ha mort la mare, i a poc a poc i a mesura que el curs avança, el nouvingut va
coneixent els companys de classe que l’acompanyaran en el transcurs de l’any. Amb ells
experimentarà sensacions de tota mena i una idea en comú engrescarà tota la colla: un
concurs internacional de musicals.
Col·loqui postfunció
El 19 de novembre us oferim participar en un col·loqui amb la companyia en acabar
l’espectacle.
Durada: 30 min.
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Valors i competències:
Identificar els mecanismes d’autonomia i iniciativa personal
Fomenta el respecte entre les persones i la diversitat per tal de millorar la convivència
Treballar la igualtat i el dret de nenes i nens a triar lliurement sobre la seva pròpia
identitat i somnis.
Fomentar una educació no sexista i convidar als més petits a reflexionar i a fer-se
preguntes al voltant dels estereotips.
Analitzar l’ús d’altres llenguatges estètics així com la cançó i la seva relació amb la poesia.
Identificar la dansa com a expressió corporal i personal.

Guia didàctica
Podeu descarregar-vos les propostes didàctiques AQUÍ.

Precios y Descuentos
Preus

Escoles 19-28 de
novembre

Individuals

Descomptes de grups

-10 persones
(Adult/infant)

Grups escolars

12€

12€
Reservar grup
1 invitació per cada 20 entrades de
pagament, les primers 20 en tenen 2 /
Pagament 30 dies abans de
l'espectacle

Reservar grup
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HORARIS

23 I 30 DE NOVEMBRE

Dl

Dt

Dc

11:00

11:00

11:00

Durada
2h
Durada
2h

Dj

Dv

Ds

Dg

CS de primària i 1r-2n d'ESO

CS de primària i 1r-2n d'ESO
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