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Jo vaig amb mi
Información: 07 febrer 2020 al 21 febrer 2020 | Teatre Poliorama
Ciclos Formativos: Infantil | Primària

A la Sol li agrada el Martín, però el Martín mai s’ha fixat en la nostra protagonista (tot i que
és una nena molt especial): duu unes cuetes molt divertides, unes ulleres massa grans,
uns vestits sempre multicolors i –el que la fa més diferent– duu unes ales i molts ocells al
cap. Però el Martín segueix sense mirar-la i ella, aconsellada pel seus amics, es canvia de
pentinat, es treu les ulleres, comença a vestir-se com tothom i perd les ales i els ocells i, de
cop, quan finalment ja és una més i s’assembla a la majoria, quan ja ha perdut tot el que la
feia única, el Martín es fixa en ella. Però la Sol encara haurà de prendre una altra decisió:
val la pena canviar la nostra manera de ser per agradar als altres?

Col·loqui postfunció
Divendres 7 de febrer us oferim participar d’un col·loqui amb la companyia en acabar
l’espectacle.
Durada: 30 min.
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Objectius didàctics
Dramatització de situacions i textos literaris.
Descoberta de les formes d’organització de l’escola i de l’entorn proper, valorant la
importància de la convivència.
Reconeixement dels drets i deures de les persones del grup, així com la importància
del diàleg en la resolució de conflictes.
Apreciació que la manera de ser i de pensar, els valors i les creences influeixen en la
manera com ens relacionem amb i a través de l’art.
Valoració positiva de la diversitat de posicionaments, judicis i arguments que
desvetllen els objectes i les imatges.
Expressió oral d’idees, emocions i experiències, que desvetllen les manifestacions
artístiques i culturals per promoure la comprensió crítica.
Apreciació de la influència de l’experiència cultural de l’entorn en la comprensió,
interpretació i creació musical i escènica.
Expressió raonada de sensacions personals i respecte davant les opinions dels altres.

Precios y Descuentos
Preus

Divendres 7, 14 i 21 de
febrer a les 11:00h

Individuals

Descomptes de grups

-10 persones

+ 10 persones

8€

8€
Reservar grup
* 1 invitació cada 20 estudiants / Pagament
30 dies abans de la funció Espectacle
pensant per nens i nenes de 5 a 8 anys

Reservar grup
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HORARIS

ESPECTACLE DIRIGIT A NENS/ES DE 5 A 8 ANYS ( P5 FINS A
SEGON CICLE DE PRIMÀRIA)

Dl

Dt

Dc

Dj

Dv

Ds

Dg

11:00h

Durada
50 min.
Durada
50 min.

Infantil i Primària

Infantil i Primària
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