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Col·legi Sant Agustí

Dilluns, 11 de maig, a les 20 h, i dimarts 12 de maig, a les 11 h

SINOPSI: El poder de la creació, la màgia de la literatura, la fantasia dels seus personatges. La imaginació es 
transforma en un valor permanent a través de les paraules, de la poesia i de la música.

INTÈRPRETS: T. Araújo, A. Avila, A. Cobacho, E. Domínguez, I. Espinoza, E. Ferrer, L. Galán, S. Galván, A. Gómez, M. 
González, J. León, I. Merino, O. Mudarra, T. Mulet, A. Pittari, T. Ramírez, B. Riutort, A. Riutort, L. Rodrigo, L. Rojas, F. 
Scalamandre, N. Valenzuela, L. Araque, S. Betancourt, C. Cano, A. Cantero, M.A. Cara, M. Castaño, M. Castellanos, 
E. Chávez, M. Company, C. Cuevas, J.A. Escolástico, M. Ferragut, N. Fiol, J. Font, F. Fuster, A. Lucena, A. Marbán, E. 
Martínez, C. Martínez, C. Moreno, C. Palmer, P. Quetglas, C. Reigosa, J.M. Vicente, G. Vidal

TARGETA  DE  PRESENTACIÓ:  Muntatge poètico-musical realitzat pels alumnes de 4t d’ESO en horari extraescolar i que 
forma part del programa de Llengua i Literatura, amb el qual es pretén aconseguir un coneixement diferent dels 
fets literaris i una relació positiva com a companys i com a integrants d’un mateix grup.

RESPONSABLES: Ana Galán, Josefina Ramis, Begoña Fra
 
LLENGUA: Castellà i català
 
RECOMANADA  PER A: 2n cicle d’ESO i batxillerat

Mascarades, catarsi poètica
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Odissea Aspacial
SINOPSI: En un futur no molt llunyà una expedició espacial 
surt de la Terra cap al planeta Altair 4, fora del sistema solar. 
Allà van a cercar el doctor Morbius, un eminent científic 
que coneix el secret d’acabar amb la crisi ecològica que 
posa en perill la vida a la Terra. L’expedició, però, haurà 
de viure moltes aventures i superar grans dificultats 
per aconseguir el seu objectiu, ja que les intencions de 
Morbius no són gaire amistoses.

 INTÈRPRETS: Paco Candela, David Gutiérrez, Rene Gurka, 
Guillem Isern, Juan Antonio Méndez, Sisa Mendoza, 
Jesús Rubí, Maria Servera, Rocío Lato

TARGETA DE PRESENTACIÓ: El grup de teatre escolar Pinyol 

Vermell desenvolupa l’activitat de teatre des de fa molt de 
cursos en horari lectiu, com una activitat més del centre 
amb la finalitat d’aconseguir una generalització dels 
aprenentatges i la integració social i normalització de les 
activitats que es fan al nostre centre. Pretenem mostrar a 
tot el públic les capacitats del nostres alumnes, adaptant el 
teatre a ells, de forma que puguin convertir-se en actors. 

RESPONSABLES: Comissió de Teatre formada per Bel 
Bauzá, Cristina Clar, Joana Fiol, Antònia González, Guillem 
Rodríguez i Bàrbara Suau 

LLENGUA: Català i castellà

RECOMANADA PER: Educació Primària

Pinyol Vermell (ASPACE)

Dimarts 12 de maig, a les 19 h, i dimecres 13 de maig, a les 11 h
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Col.legi Pius XII

SINOPSI: Totes les cançons conten històries d’amor, sí, 
d’amor, de desamor, d’oblit, i d’odi fins i tot! Les que 
formen part d’aquest muntatge almanco tenen una 
càrrega emotiva que volem compartir perquè sabem 
cert que a més d’un us divertirà contemplar el que hi ha 
abans i després d’una cançó.

INTÈRPRETS: Francisca  Rosselló, Sergi Bujosa, Esperança 
Bermejo, Xavi Rendón, Clàudia Comparini, Elisabet 
Oliver, Albert Rosauro, Alicia Marí, Ana Marí, Andreu 
Calafell, Josep Mayans, Biel Coll, Martí Pareja, Olga 
Reus, Àdria Canyelles, Gemma Sampedro

TARGETA DE PRESENTACIÓ: Any rere any ens hem vist 
créixer, hem après a tolerar el que no ens agrada i a 
gaudir del que ens encanta, hem sentit els canvis, els 
propis i els dels companys, ens hem acostat els uns als 
altres i a vegades ens hem allunyat, i aquí seguim, junts, 
com sempre fent Teatre.

RESPONSABLE: Pere J. Mascaró

LLENGUA: Català

RECOMANADA PER: ESO i batxillerat

Dimecres 13 de maig, a les 20 h, i dijous 14 de maig, a les 11 h

Ho diré amb cançons
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CP Son Ferriol

SINOPSI: Què passaria si un conte començàs amb l’expressió “…i foren feliços per sempre!”? Què passaria si na 
Caputxeta Vermella es trobàs la seva capa vermella destenyida perquè la seva mare l’ha rentada a la rentadora 
automàtica? Aquestes són algunes de les preguntes que ens hem fet els alumnes i els mestres del 2n cicle de 
primària. A partir d’aquí hem creat els nostres contes una mica “desbaratats” per divertir-nos i per divertir-vos!!!

INTÈRPRETS: Alumnat de 2n cicle d’educació primària

TARGETA DE PRESENTACIÓ: El CP Son Ferriol participa a la Mostra Escolar de Teatre des de fa 10 anys. L’activitat 
s’emmarca dins les activitats de llengua catalana amb la intenció de mostrar l’ús funcional de la llengua i 
concretament de les possibilitats lúdiques del llenguatge.
Amb l’activitat del teatre es treballa també la dramatització i es desenvolupa l’expressió corporal dels nostres 
alumnes.

RESPONSABLES: Mestres tutors/res de 2n cicle

LLENGUA: Català

RECOMANADA PER A: 1r i 2n cicle de primària

Contes desbaratats

Dijous 14 de maig, a les 20 h, i divendres 15 de maig, a les 11 h

Teatre de l’ONCE



Col·legi CIDE

SINOPSI: Una mare conta a les seves filles com els àngels 
i els dimonis s’uniren per una bona causa.

INTÈRPRETS: Gemma Monton Super, Mª Isabel Pascual 
Gutiérrez, Laura Prats Marín, Claudia López Domenge, 
Laia Gelabert Mir, Usúe Rodríguez Sierra, Paula Solano 
Caldes, Mª del Mar Vallespir Bibiloni, Maria Estaràs Mas, 
Marina Hernández González, Claudia López Càceres, 
Amanda Ochoa Sánchez, Mª del Mar Saus Gómez, Paula 
Villa Font, Gisela Colom Cañellas, Isabel Obdulia Palou 
García, Nerea Fuentes de Prado, Paula Pérez Muntaner

TARGETA DE PRESENTACIÓ: Activitat escolar realitzada 
en horari extraescolar per incentivar l’ús del català, el 
treball cooperatiu i la integració dels nins i nines en el 
seu entorn. És el primer any que feim feina amb nins tan 
petits i intentam que s’acostin sense por a l’escenari, 
que desenvolupin la creativitat i el sentit de l’humor, així 
com que puguin descobrir la màgia del món del teatre.

RESPONSABLES: Maria del Mar Verd i Trini Sbert
LLENGUA: Català
RECOMANADA PER A: 2n cicle de primària

Un conte del cel 
fins a l’infern

9Dilluns 18 de maig, a les 20 h, i dimarts 19 de maig, a les 11 h

Teatre de l’ONCE



10 Dimarts 19 de maig, a les 20 h, i dimecres 20 de maig, a les 11 h

CP Son Rullan

SINOPSI: El médico a palos. Un metge a la força que al final 
acaba essent metge de veres. 

La mujer brava.  Una dona que comença amb mal caràcter 
i acaba reconeixent el seu defecte. 

El príncipe que todo lo aprendió en los libros. Critica els 
contes de fades.

INTÈRPRETS: Marc  Abad, Maria Magdalena Bastida, Laura 
Bravo, Laura Bruguera, Joana Cáceres, Mara Casanova, 
Paula Cladera, Paula Cordón, Alba Diez, Clara Gómez, 
Ainhoa González, Sebastián Horrach, Gloria Imedio, Zaira 
Lorente, María Margarita Maestre, Sonia Martínez, D. 
Aldana Mercau, Juan Mingolla, Paula Noguera, Miguel 
Angel Pantoja, Jonathan Pons, Aloma Riera. Liliana Alba 
Roca, Iván Romera, Marta Santandreu Ortega, Margalida 
Segovia, Francisco Manuel Sigüenza

TARGETA DE PRESENTACIÓ: Per a nosaltres l´activitat de 
teatre és una forma de potenciar el treball de grup, amb 
un coneixement més profund de la llengua, a més d´un 
enriquiment cultural de l’alumnat.

RESPONSABLES: Charo Leyva i col·laboradores: Susana Soto, 
Leo Sánchez  i Carmen Félix

LLENGUA: Castellà

RECOMANADA PER A: Primària i secundària

Teatre de l’ONCE

El médico a palos
La mujer brava
El príncipe que todo lo aprendió en los libros



“Jo deman als actors aquella credulitat que només tenen els nins, per tant vull 

que resorgeixi en ells l’infant que duen dins.”

Arianne Mnouchkine, Théâtre du Soleil



12 Divendres 22 de maig, a les 20 h, i dilluns 25 de maig, a les 11 h

SINOPSI: Estam cansats dels adults! Per què ens fan la 
vida impossible i mai no ens deixen fer res?
Com m’agradaria despertar-me i trobar que no hi ha 
adults. Sí, un món amb només nins. Seria genial... però 
és impossible.
I si fos possible?

INTÈRPRETS: Pedro Chavarria, Sandra Llabrés, Raúl López, 
Alícia Martínez, Guillem Munar, Núria Bisquerra, Aina 
Suñer, Marina Grimalt, Llúcia Sala, Teresa Valdevieso, 
Sandra García , Maria Nigorra, Eva Vanrell, Olga Cobo

TARGETA DE PRESENTACIÓ: El treball conjunt de dos 
professors amb un mateix grup pot ser complicat des 
d’un inici, però això no resta importància al fet que es 
pugui oferir una doble vessant educativa. Així, mentre 
un treballa la part més corporal, l’altre fa el propi amb 
la interpretativa, per arribar a un bon treball amb molt 
ritme. 

RESPONSABLES: Joan Forteza i José Luís Romero

LLENGUA: Català

RECOMANADA PER A: Primària

Col·legi Arcàngel Sant Rafel
Teatre de l’ONCE

Només nins, per favor!
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Col·legi Arcàngel Sant Rafel

A l’altre costat

SINOPSI:   Els desitjos, el “que m’agradaria”, no ara sinó com a futur, mesclat amb una dosi de la inevitable TV. Però 
en aquest cas, el mitjà omnipresent fa, justament, això: presentar les aspiracions servint les nostres projeccions 
personals de la infantesa. La transició és progressiva i els descobrim a mesura que anam transitant per l’interior 
d’aquesta situació imprevista i molt adaptativa perquè, després de tot, és molt familiar.

INTÈRPRETS: Coloma Garau, Marc Gost, Julià Mercadal, Sofia Milán, Ana Mulet, Margalida Nigorra, Ana Pizá, Maria 
del Mar Riera, Marina Romero, Caterina Sala, Aina Cassanyes

TARGETA DE PRESENTACIÓ: Des del nostre inici com a participants en la Mostra, hem fet del teatre una eina didàctica 
per incentivar l’ús del català, el treball cooperatiu i la integració dels nins i nines en el seu entorn escolar. Cada 
any suposa un nou repte per al professorat implicat més directament per trobar o escriure un nou guió que sigui 
motivant per als infants.

RESPONSABLE: José Luís Romero

LLENGUA: Català

RECOMANADA PER A: Segon cicle de primària

Teatre de l’ONCE

Divendres 22 de maig, a les 20 h, i dilluns 25 de maig, a les 11 h



14 Dilluns 25 de maig, a les 20 h, i dimarts 26 de maig, a les 11 h

Col·legi Arcàngel Sant Rafel

Loco amor
SINOPSI: Partint de textos de diferents autors, hem creat 
un treball entre la paraula i l’expressió corporal que gira 
entorn de l’amor i de la follia, perquè sempre hi ha un 
poc de follia en l’amor, però sempre hi ha un poc de raó 
en la follia. 

INTÈRPRETS: Neus Bibiloni, Rafel Coll, Carlos Extremera, 
Marina García, Salvador Llopis, Aina Maimó, Mª del 
Mar March, Camila Menéndez, Marina Monreal, Jacoba 
Munar, Myriam Osorio, Cristina Salleras, Marina Toro, 
Laura Valdevieso

TARGETA DE PRESENTACIÓ: Hem volgut treballar amb una 
temàtica que comença a interessar els joves d’aquestes 
edats i és un bon punt de partida el fet de partir dels 
seus interessos. A més, hem fet incís no només en la 
paraula, sinó en el llenguatge no verbal per expressar-
nos. Així, hem treballat escenes on el més important és el 
llenguatge verbal, i d’altres on es dóna més importància 
al mim i a l’expressió corporal.  

RESPONSABLE: Joan Forteza

LLENGUA: Català

RECOMANADA PER A: ESO

Teatre de l’ONCE
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CP Establiments

SINOPSI: El Sr. Wonka, propietari d’una fàbrica de xocolata, ha amagat cinc bitllets d’or dins cinc xocolatines. Charlie 
té la sort de trobar un d’aquests fabulosos premis. Gràcies a aquesta troballa la seva vida i la de la seva família 
canviarà.

INTÈRPRETS: Dennis Hull, Gerard Sales, Pere Ferrer, Joan Alorda, Alba Medrano, Marta Pomar, Mateu Bibiloni, Maria 
Vaquer, Alícia Aguiló, Pau Lacombe, Marilena Moreno, Biel Cruces

TARGETA DE PRESENTACIÓ: Des de la nostra APIMA han apostat fort per intentar recuperar el grup de teatre, que 
durant molts d’anys tantes bones representacions ens va donar. Volem desenvolupar l’actor i l’actriu que porten 
dintre, i a la vegada que adquireixin cultura teatral i donin ús a les eines que tot això els aportarà: llenguatge i 
expressió (corporal, verbal, creativa).

RESPONSABLE: Maria Salom Ferrer

LLENGUA: Català

RECOMANADA PER A: Primària.

Teatre de l’ONCE

Dimarts 26 de maig, a les 20 h, i dimecres 27 de maig, a les 11 h

La fàbrica de xocolata
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IES Madina Mayurqa
Teatre de l’ONCE

Dimecres 27 de maig, a les 20 h, dijous 28 de maig, a les 11 h

SINOPSI:  Set amics, tres parelles, una amargada. Objectiu: set passatges, tres habitacions i una més. 

INTÈRPRETS: Grup 7 Abrils, integrat per: Neus Coll, Adrià García, Elena Nieto, Daniel Oliver, Adrià Martínez, Adrià 
Fina, Sílvia Pons

RESPONSABLE: 7 Abrils

DIRECCIÓ: 7 Abrils

LLENGUA: Català

RECOMANADA PER A: ESO i batxillerat

TARGETA DE PRESENTACIÓ: El grup 7 Abrils es resisteix a no continuar fent teatre dins el currículum escolar de batxillerat 
i per això ha preparat aquest  muntatge en horari extraescolar.

London: sí o què?



18 N’Espardanyeta
19 El rei que no tenia sentiments
20 Memòria i... oblit? Espectacle poètic
21 L’amo dels ocells 
22 Médico a palos
23  Què passa en el bosc de Bellver?
24  Vist amb uns altres ulls   
25  Beneït el pati   
26  La bruja terapeuta  
27  Un gran viaje
28 Les set bruixes
29 Dimonions
30 Un asesinato muy misterioso
31 Una visita inesperada
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33  Nosotros
34  No sense tele   
35  No a la guerra   
36  La festa de la mort   
37  Així és la vida
38 Grease
39 Una de bruixes
40 Beneït el pati
41  Robin Hood
42  Oh, my baby!  
43  La flor romanial   
44  No som ni Romeo ni Julieta   
45  Breve historia del teatro  
46  Qui és qui? 
47  La pèrdua de Mallorca   
48  Fly, Fly 
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Es Mussol Teatre – ONCE–Illes Balears

N’Espardanyeta

Dimecres 1 d’abril, a les 10 h i a les 11,30 h.

SINOPSI: L´obra està basada en la coneguda rondalla 
mallorquina original de Mossèn Alcover. Jaume Vidal 
Alcover va fer una adaptació per a teatre. És una obra 
molt divertida, on n´Espardanyeta ho fa passar molt 
malament al rei, amb unes situacions còmiques al llarg 
de la història. El relat de Vidal té una llenguatge molt 
acurat i aquesta és la primera obra que Es Mussol Teatre 
interpreta en català.

TARGETA DE PRESENTACIÓ: Es Mussol Teatre es va crear 
l´any 1999. És un grup de l’ONCE, on almenys un 50% 
són cecs o amb problemes greus visuals. Els resultats 

teatrals dels integrants d’Es Mussol són ben positius i a 
més suposen una gran teràpia per a tots els integrants. 
El grup treballa amb molt d´interès i du a terme tres 
muntatges cada any. Ha participat a totes les mostres 
teatrals que l´ONCE estatal ha creat per als grups 
infantils i ha obtingut un gran èxit per la dignitat dels 
treballs presentats.

RESPONSABLE: Bernat Pujol

LLENGUA:  Català

RECOMANADA PER A: Tercer cicle de primària i ESO



19Dimecres 1 d’abril, a les 20 h, i dijous 2 d’abril, a les 11 h 

CP Els Tamarells

El rei que no tenia sentiments

SINOPSI: Aquesta és la història d’un rei que, de sobte, un dia es va aixecar de dormir i no reaccionava. Tot li era igual. 
Havia perdut els sentiments. La gent no sabia ben bé què era això dels sentiments, però aviat varen entendre que 
el seu Rei estava realment malalt i tota la cort, amb ajuda de les personalitats més influents de l’època: capellans, 
bruixes, soldats... es varen posar en marxa per curar-lo.

INTÈRPRETS: Christian Amado, Aaron Calvo, Laura Castellanos, Dolores Fernández, Simeon Georgiev, Sara Gil, 
Noemí López, Victoria Nogueras, Silvia Pacheco, Agustina Padilla, Fabián Puerto, Beatriz Ruiz, Ferenc Sarkozi, 
Quiwen, Charlie Bourke, Nicolás Curbelo, Irene García, Gloria Jiménez, Néstor Muñoz, Tania Navarro, Cristhian 
Navarro, Laura Navas, Evelin Pallicer, Margarita Pons, Manuel Ramos, Baldomero Silva, Feng Wu, Angelo Lanuto, 
Marcel Gysin

TARGETA DE PRESENTACIÓ: És la primera vegada que participam a la Mostra de Teatre Escolar. La responsabilitat, la 
feina en equip, la cooperació, la solidaritat, el compromís són valors que s’han de treballar a l’escola, i el teatre és 
l’eina més motivadora per aconseguir-los. El resultat no és tan important quan l’experiència provoca un canvi en 
tots nosaltres. El teatre no només ho provoca sinó que demana més. 

RESPONSABLE: Juan Carlos Capilla 

LLENGUA: Català

RECOMANADA PER A: Educació primària



20 Dijous 2 d’abril, a les 20 h, i divendres 3 d’abril, a les 11 h.

IES Son Rullan

SINOPSI: La memòria com a matèria poètica. La memòria dels llocs perduts o deixats enrere, del temps passat, de 
les persones estimades, dels fets viscuts ara ja històrics. La memòria contra l’oblit, com a homenatge, per a saber 
on som i estam, per a conèixer millor la condició humana.

INTÈRPRETS: Matias Bastero, Lorena Azan, Noelia Togna, Noelia Moreno, Cristina Frau, Carlos Jiménez, Cristina 
Guerrero, Patrícia Clemens, Cristopher Salazar, Erica Traversaro, Lluís Virgili

TARGETA DE PRESENTACIÓ: Activitat escolar realitzada a l’assignatura Taller de Teatre de 3r d’ESO. Pretenem un 
acostament vivencial al fet teatral com a element de creixement i coneixement personal, que desenvolupa la 
creativitat i l’expressivitat   a través de joc i el treball en equip.

RESPONSABLE: Juan Antonio Arranz

LLENGUA: Català i castellà

RECOMANADA PER A: Segon cicle d’ESO i batxillerat.

Memòria i... Oblit?
Espectacle poètic



21Dilluns 20 d’abril, a les 20 h, i dimarts 21 d’abril, a les 11 h

Col·legi Jesús Maria

L’ Amo dels Ocells
SINOPSI: Els ocells passen el temps feliços dins la gàbia, 
però quan l’Amo dels Ocells captura n’Oriol tot es 
capgira. El nouarribat despertarà les ànsies de llibertat 
d’alguns i posarà en evidència les pors dels altres que, 
per tal de no lluitar, consentiran continuar vivint en 
captivitat.

INTÈRPRETS: Ainara Tamayo, Mª Teresa Peral, Nico Miró, 
Paula Daudén, Paloma Santafé,  Elena Rodado, Elena 
Chen, Paula González, Àngels Amorena, Laura Martín, 
Sandra González

TARGETA DE PRESENTACIÓ: És màgica la capacitat que tenen 
els personatges inventats de rescatar els personatges 

ocults que cadascú de nosaltres portam a dins. Potser 
l’objectiu més important del nostre taller de teatre és 
aconseguir que cada infant descobreixi la diversitat 
de registres insospitats que posseeix, i com afavoreix 
la seva manifestació el fet de relacionar-se amb els 
companys. En solitari mai ningú no arriba a saber qui 
és realment.  És amb el contacte amb els semblants que 
perfilam la nostra personalitat i ens convertim en allò 
que ens agradaria.

RESPONSABLE: Tomeu Vidal Pizà

LLENGUA: Català.

RECOMANADA PER A: 2n i 3r cicle de primària.



22 Dimecres 22 d’abril, a les 20 h, i dijous 23 d’abril, a les 11 h

Col·legi Nuestra Señora de Montesión

SINOPSI: L’ obra és una comèdia de Molière. Per una 
qüestió de número d’actors i d’edats, hem readaptat 
part de l’obra, tenint en compte no desvirtuar el fons 
de la idea. L’obra tracta dels enganys  de la gent que 
sense títol ni mèrit són obligats a adoptar un rol malgrat 
els problemes que això els pot causar. Aquesta comèdia 
és obra del genial Molière, qui ens planteja amb gran 
dinamisme els rols del ser humà, els seus desigs i les 
seves obligacions. 

INTÈRPRETS: Ana Bassita, Juan Boch, Llorenç Soler, Abril 
Rosselló, Maëla Pesenti, Celia Muntaner, Carles Ricci, 
Marc Zapata  

TARGETA DE PRESENTACIÓ: L’activitat de Teatre a l’escola  
Nuestra Señora de Montesión és una optativa i de pròpia 
elecció fora dels paràmetres obligatoris curriculars que 
l’educació planteja. Per això, els integrants del grup són 
infants que per pròpia voluntat i motivació han triat 
aquesta disciplina artística per expressar-se.

RESPONSABLE: Gabriel Marcomini

LLENGUA: Castellà

RECOMANADA PER A: Tercer cicle de primària

Médico a palos



23Dijous 23 d’abril, a les 20 h, i divendres 24 d’abril, a les 11 h

Col·legi Jesús Maria

Què passa en el bosc de Bellver?
SINOPSI: Comença la primavera i animals i plantes es comencen a despertar. El Sol està més content que mai i la 
Lluna més romàntica… Les persones també volen gaudir del bosc… però volta una bruixa que ho pot desbaratar 
tot. És una obra divertida  però a l’hora desenvolupa valors vers les persones i vers la natura. 

INTÈRPRETS: Sara Navarro, Pere Vanrell, Lara Sastre, M Pau Aguiló, Sonia López, Carla Florit, Dulce Florit, Andrea 
Pons, Llorenç Caldés, Míriam López,  M Carmen Rodríguez, Alex Cortés,  Ana García

TARGETA DE PRESENTACIÓ: Som un dels grups de teatre del col·legi Jesús Maria. La nostra és una activitat extraescolar 
en la qual, a més d’aprendre les arts del teatre, ens obrim al món de la cultura, de les il·lusions i dels somnis.

RESPONSABLE: M. Victòria Escalas

LLENGUA: Català

RECOMANADA PER A: 1r i 2n cicle de primària



24 Divendres 24 d’abril, a les 20 h, i dilluns 27 d’abril, a les 11 h

SINOPSI: Diferents escenes de la vida 
quotidiana, en les quals, la comunicació, 
tema central de l’obra, es tracta d’una manera 
especial, en clau d’humor i potser vista amb 
uns altres ulls.

INTÈRPRETS: Maria Palmer, Elena Palmer, 
Silvia Palmer, Daniel Baños, Celia Iraola, 
Andreu Montserrat, Malcom Velasco, Maria 
López, Marta Bauzá, Rocío Beleño, Noemi 
Beleño, Ester Fernández, Silvia Isern, Marta 
Coll, Aitor García, Magdalena Miró, Xavier 
García

TARGETA DE PRESENTACIÓ: Som un grup de 
teatre de l’escola Jesús Maria, que ja fa uns 
anys treballam per participar anualment en la 
Mostra de Teatre Escolar de Palma, i per oferir 
també el nostre treball en altres llocs de fora 
de Mallorca (Eivissa...) i de la mateixa illa 
(teatres de diferents pobles, llars d’ancians...). 
Ens formam, creixem com a persones i 
gaudim del teatre en tota la seva extensió. 
Pel que fa a les nostres obres intentam que 
siguin originals, divertides i amb missatge.

El teatre és una activitat extraescolar que 
ofereix el centre. Funcionen actualment tres 
grups completament engrescats en aquest 
món creatiu i cultural que és el teatre.

RESPONSABLE: Mª Victòria Escalas 

LLENGUA: Català

RECOMANADA PER A: 3r cicle de primària i ESO

Col·legi Jesús Maria

Vist amb uns altres ulls



25Dilluns 27 d’abril, a les 20 h, i dimarts 28 d’abril, a les 11 h

Es Liceu

SINOPSI: Què sabem de Beneït el pati?

Cristina: és un combat divertit mestres vs alumnes.           
Carles: els mestres d’aquesta obra són molt originals!
Mirella: a aquesta escola passen moltes coses...
Oscar: el que més m’agrada és el pati!!!
Mercè: aquest viatge amb avió ha estat al·lucinant!!!

Què volem saber de Beneït el pati?

Tots: podran algun dia les nines i els nins dirigir 
l’escola?

INTÈRPRETS: Oscar Alvaro, Marina Lomas, Victoria Antich, 
Maria Antich, Francesc Meca, Aina Sala, Josep Lires, 
Mercè Juaneda, Lorena Mir, Andreu Genestra, Mateu 
Martínez, Alfonso Poveda, Ariadna Comes, Magdalena 
Fullana, Carles Llofriu, Aina Francia, Elisabeth Biddle, 

Bernat Guardiola, Paula Lires, Paula Crisol, Cristina 
Garcia, Mirella Antich, Mar Martínez, Francisco Campos, 
Jordi Valentí, Rebeca Linuesa, Aureli Martínez

TARGETA DE PRESENTACIÓ: Ja fa deu anys que a l’escola Es 
Liceu posàrem en funcionament l’activitat extraescolar 
de teatre. Durant aquests anys han estat moltes 
les històries i les experiències viscudes, sempre 
encaminades a potenciar el desenvolupament personal 
de cada un dels participants, la creativitat, jugar en 
equip, augmentar la nostra percepció i espontaneïtat... 
en una paraula, passar una bona estona.

RESPONSABLE: Margalida Cortés

LLENGUA: Català

RECOMANADA PER A: Primer i segon cicle de primària

Beneït el pati



26 Dimecres 29 d’abril, a les 20 h, i dijous 30 d’abril, a les 11 h

Col·legi Balmes 

La bruja terapeuta

SINOPSI: Simulació d’una sessió de teràpia on personatges fantàstics exposen els seus problemes a una bruixa 
terapeuta. Els personatges tenen problemàtiques diverses: un fantasma que no fa por, un vampir que és al·lèrgic a 
la sang, reines que no volen ser reines… la bruixa intentarà dialogar i solucionar els seus problemes. 

INTÈRPRETS: Jorge Ojeda, Noel Ortega, Javier Langa, Zaira Cantallops, Laura Miralles, Alba Pujola, Marina González, 
Sara Fernández, Joan Ramis, Nerea Ruíz, Cristina Villalonga, Neus Cob, Melissa Whelan, Marcos Delgado Lorenzo

TARGETA DE PRESENTACIÓ:  El grup de teatre Col·legi Balmes es va formar fa quatre anys com activitat extraescolar.  
Amb aquesta activitat extraescolar ens  proposam fomentar el treball en equip, la desinhibició, a més de treballar 
la creativitat, l’expressió oral, la memorització i, sobretot, el descobriment del meravellós món del teatre. 
Aquest  és el tercer any que participam a la Mostra i com sempre ho feim amb molta il·lusió.

RESPONSABLES: Pepe Bengoechea i Marian Guasp

LLENGUA: Castellà

RECOMANADA PER:  Primària



27Dimecres 29 d’abril, a les 20 h, i dijous 30 d’abril, a les 11 h

Col·legi Balmes 

Un gran viaje

SINOPSI:  Passeig per les diferents èpoques de la història 
de la humanitat utilitzant com a fil conductor a Nashua, un 
ésser etern present als capítols més importants de la nostra 
evolució: la Prehistòria, la Guerra de Troia, la Revolució 
Francesa… passant per l’actualitat i acabant amb el futur 
llunyà. Vuit obres en una on s’empraran els diferents tipus 
de gèneres teatrals: mímica, humor de l’absurd, drama 
romàntic, ciència ficció, musical, recital, etc.

INTÈRPRETS:  Gaspar Coll, Sara Rivas, Irene Delgado, 
Ainhoa Jaraba, Margalida Arbós, Neus Ginard, Alba 
Hidalgo, Marta Gaitán, Laura Soriano, Javier González, 
Miquel Ferriol, Mª Cortes García, Laura Coll, Rubén 
Abellán, Laura Gironella

TARGETA DE PRESENTACIÓ:  El grup de teatre Col·legi Balmes 
es va formar fa quatre anys com activitat extraescolar. 
Amb aquesta activitat extraescolar ens  proposam 
fomentar el treball en equip, la desinhibició, a més de 
treballar la creativitat, l’expressió oral, la memorització 
i, sobretot, el descobriment del meravellós món del 
teatre. 
Aquest  és el tercer any que participam a la Mostra i com 
sempre ho feim amb molta il·lusió.

RESPONSABLES: Pepe Bengoechea i Marian Guasp

LLENGUA: Castellà

RECOMANADA PER A:  Primària



28 Dijous 30 d’abril, a les 20 h, i dimecres 6 de maig, a les 11 h

CP Son Oliva

Les set bruixes
SINOPSI: Això era i no era un país on tothom era molt 
feliç; mai no tenien problemes, jugaven quan volien i el 
seu rei era molt bo... Però hi havia unes bruixes que..

-Bah! Quin oi! No suporto tanta felicitat! Hauré de fer 
alguna cosa perquè estiguin tristos... 

-Ah! Ja ho sé! Els deixarem a les fosques i així no podran 
veure la seva felicitat!

INTÈRPRETS: M. Victòria Ladero Moll, Irene Nieto Vidal, 
Sonia Cano Méndez, Xavier Córdoba Martínez, Judith 
Córdoba Martínez, Víctor Álvarez Troya, Adrián Gordillo 
Alcalá, Kike Ramos Romero, Guillermo Jiménez, Dani 
Morey Mateo, Natalia Irles Gámez, Pilar Fernández, 
Maria Ramírez Ballester

TARGETA DE PRESENTACIÓ:  Tot i ser un grup molt heterogeni 
quant a edats, ens hem sabut complementar per a crear, 
alimentant-nos de la imaginació i la sensibilitat, una 
obra divertida i enginyosa que ens ha servit per conèixer 
nous aspectes del teatre i, sobretot, per a aprendre a 
expressar-nos lliurement damunt un escenari.

RESPONSABLE: Joan Forteza Coll

LLENGUA: Català

RECOMANADA PER A: Infantil i 1r cicle de primària



29Dijous 30 d’abril, a les 20 h, i dimecres 6 de maig, a les 11 h

CP Son Oliva

Dimonions

SINOPSI: Dolcets, petitets, pometes, amb galtetes,… unes monades, uns angelons. Mai no fan de les seves... tot és 
tranquil quan no hi són i caòtic quan apareixen. Perquè són uns dimonions!
Fan preguntes impertinents, sempre diuen la veritat (quan no toca); són intransigents, cridaners, caparruts, uns dimonions.
Però sempre ens falta alguna cosa si no hi ha... dimonions.

INTÈRPRETS: Paula Donaire Moll, Miquel Munar Gutiérrez, Bel Moragues Aguiló, Elena Chica Comas, Víctor Morey 
Mateo, Miquel Àngel Quetglas Puigròs, José García Reina, Victòria Hernández Perelló, Paco Álvarez Troya, Aroa 
Taberner Tugores, Ferran Aguilar Aguiló, Clara Sampol Alles, Aina Ortigosa Adrover, Andrea Rosa Hernández, Irene 
Pérez Torres, Aisha Bauçà Puche

TARGETA DE PRESENTACIÓ: El teatre ens ajuda a manifestar i exterioritzar emocions i sentiments. I dins la creació 
d’aquesta obra hem pogut treballar-ho, sobretot gràcies a l’interès i l’esforç de tots els alumnes, que han realitzat 
un molt bon treball, ajudats també per l’experiència d’haver treballat diferents anys junts.

RESPONSABLE: Joan Forteza Coll

LLENGUA: Català

RECOMANADA PER A: 2n i 3r cicle de primària



30 Dimecres 6 de maig, a les 20 h, i dijous 7 de maig, a les 11 h

Col·legi CIDE

Un asesinato muy misterioso
SINOPSI: Un grup de teatre amateur intenta dur a terme 
la representació d’una obra. Però sembla ser que no són 
suficientment professionals com per fer-lo.

INTÈRPRETS: Joan Aloy Vidal, Jaume Bibiloni Bermejo, 
Mireia Caballero Aycart, Dorothy Casugo Benito, Joan 
Escandell Leal, Sinty Garau Chen, Carlos Gil Ribas, Pau 
Horrach Fornari, Antoni López Esteban, Andrés Macià 
Juan, Mónica Mangiova Montero, Irene Marqués Bastida, 
Xavier Martínez Bio, Carles Mas Amengual, Neus Ramis 
Sureda, Aitor Rodríguez Bosch, Marta Tendero Palmer, 
Marina Trigas Payne, Manuel García Peña, Anna Prats 
Marín, Luisa Sánchez Guzmán, Eduardo Gibert Díaz, 
Edu Orihuela Verdugo, Eduardo Peña Mora, Xavi Pujol 
Arbona, Paloma Salazar Reboiro, Khaled

TARGETA DE PRESENTACIÓ: Feim teatre dins l’horari lectiu 
ja que és una assignatura optativa que els alumnes 
poden triar lliurement, i de fet, sempre tenim molta 
demanda. El nostre objectiu bàsic és fomentar el treball 
en equip, prevenir conflictes i, sobretot, estimular la 
seva creativitat, la confiança en ells mateixos i ajudar-
los a superar la seva timidesa.

RESPONSABLE: Trini Sbert

LLENGUA: Castellà

RECOMANADA PER A: 1r cicle d’ESO 



31Dimecres 6 de maig, a les 20 h, i dijous 7 de maig, a les 11 h

Col·legi CIDE

Una visita inesperada

SINOPSI: Una família es veu involucrada en el suïcidi d’una al·lota, o... de dues, o... de tres, o... de cap!

INTÈRPRETS: Toni Quetglas, Luís González, Eusebi Stela, Alberto López, Sofia Besabe, Dani Martínez, Maria A. 
Estaràs, Celia Miranda, Tatiana Giraldo, Quique Pozo, Marina Kleber, Amaya Ruiz, Carol Moreno, Ana Serantes, 
Anna Pascual, Adrian Toll, Juan José Pascual, Mª Carmen Rodríguez, Paula Torres, Aina Sanz, David Sastre, Irene 
Tirado, Nerfi Villar, Marta Alonso, Neus Amengual

TARGETA DE PRESENTACIÓ: Feim teatre a l’horari lectiu perquè volem afavorir el treball en grup i el compromís que 
suposa el treball en equip. Ens interessa moltíssim incentivar l’ús del català i la integració dels alumnes en el seu 
entorn.

RESPONSABLE: Maria del Mar Verd

LLENGUA: Català

RECOMANADA PER A: 1r cicle d’ESO



32 Dijous 7 de maig, a les 20 h, i divendres 8 de maig, a les 11 h

IES Juníper Serra

Dis-Ney production

SINOPSI: Un empresari teatral ha de pagar una gran suma de doblers a un mafiós que vol destruir el seu teatre i 
aixecar una fàbrica d’armes al solar. El productor per poder pagar els doblers decideix crear un espectacle musical 
que agradi a tots els públics així neix Dis-Ney production.

INTÈRPRETS: Guillermo Puerta, Lorena Fernández, Marta Delgado, Laura Roser, Marina León, Estefanía Pineda, Laura 
Delgado, Simón Espina, Alba Botella, Ismael Luna, Toni Jaume, Angelina Rosario, Juanjo Cuellar

TARGETA DE PRESENTACIÓ: Activitat escolar realitzada en horari extraescolar.  Hem fet del teatre una eina didàctica 
per incentivar l’ús del castellà i català, el treball cooperatiu i la integració dels nins i nines en el seu entorn escolar. 
Cada any suposa un nou repte per al professorat implicat més directament per trobar o escriure un nou guió que 
sigui motivador per a tots.

RESPONSABLE: Oliver Romero

LLENGUA: Castellà

RECOMANADA PER A: Tots els públics



33Dilluns 11 de maig, a les 20 h, i dimarts 12 de maig, a les 11 h

IES S’Arenal

Nosotros
SINOPSI: NOSOTROS és una obra formada amb materials molt diversos: playbacks, recitacions poètiques, 
dramatitzacions musicals, esquetxos, exercicis teatrals i monòlegs. 
Els monòlegs són una mostra del que moltes vegades sentim els adolescents. És una petita representació del 
nostre interior, ambientada en un espai molt nostre: la classe. Els texts han estat elaborats a partir de converses al 
voltant de les vivències pròpies. 
Hem seleccionat les representacions, a partir de les nostres preferències i inquietuds, per la qual cosa podem dir 
que aquesta obra és un trosset de cada un. D’aquí el seu títol: NOSOTROS.

INTÈRPRETS: Fernanda Cánido, Bryan Coll, Paula Covas, Sabrina Fontes, María Jiménez, Cintia Jurado, Peter 
Kesselbauer,Toni Li Manzaneque, Xisca Millán, Inma Morillas, Marina Ruiz, Sara Sánchez, Soraya Torres, Alicia 
Ferrà, Ángel Ferrari, Eugènia Gago, Silvana López, Lorena Martínez, Alberto Melià, Trini Rubio

TARGETA DE PRESENTACIÓ: 10 anys de teatre. 10 anys a l’IES S’Arenal. Alumnes sobre l‘escenari: protagonisme, 
creativitat, autoestima, joc, maduració, imaginació, respecte. Això és el teatre. Creixen en ell i creixen amb ell, i per 
això, es fan millors homes i dones per al futur.

RESPONSABLE: Jorge Gómez

LLENGUA: Castellà

RECOMANADA PER A: ESO i batxillerat



34 Dimecres 13 de maig, a les 11 h i a les 20 h

Col·legi PIUS XII

No sense tele
SINOPSI: Dibuixos, sèries, pel·lícules, informatius, 
programes... Què bona que és la televisió! Hi estaria 
aferrat durant tot el dia... No sé què faríem si no la 
tinguéssim... Ni què hauria estat de nosaltres sense 
ella... I després encara diuen que no és educativa! 

És el millor invent que han fet mai. Visca la tele!

INTÈRPRETS: Marta Munar Mas, Alba Estelrich Massanet, 
Mª Margalida Company Vera, Aina Palou Cánovas, Maria 
Garcías Frau, Irene Salom López, Maria Portalo Bosch

TARGETA DE PRESENTACIÓ: En ser un grup reduït, hem 
pogut treballar molts aspectes als quals a vegades no  
podem donar la suficient atenció. Hem creat un grup 
molt unit on hem treballat l’expressivitat, la postura 
corporal, la creativitat, la impostació... sempre partint 
de la companyonia i de l’ajuda de tots.

RESPONSABLE: Joan Forteza Coll

LLENGUA: Català

RECOMANADA PER A: Primària



35Dijous 14 de maig, a les 11 h i a les 20 h

Col·legi Arcàngel Sant Rafel

No a la guerra
SINOPSI: A vegades és possible que hi hagi motius per no avenir-nos, per crear fronteres, per no dur-nos bé amb 
tothom. Però mai no hi haurà motius per portar armes ni per matar un home. 
I per molt que ho pensem, nosaltres no podem arribar a comprendre el per què es produeixen els bombardejos, els 
assassinats indiscriminats, les separacions de famílies i milions d’injustícies més provocades per les guerres.

INTÈRPRETS: Lola de España, Alba Carmona, Elena Fortunato, Paula Gonzalvo, Mar López, Laura  Martínez , Clàudia  
Martínez, Mª Cristina Pizá, Marta Sabater, Marina Seguí, Marina Stojadinovic, Marina Zárate, Irene Bobadilla

TARGETA DE PRESENTACIÓ: El teatre és expressió, creació, exteriorització de sentiments i emocions, facilita el procés de 
socialització, reforça el llenguatge... Però també ens permet abordar temes d’actualitat, fet que ens ajuda a treballar 
aspectes molt importants per a la formació de l’alumnat. I això és el que hem volgut fer amb aquesta obra: sensibilitzar-
nos en la problemàtica que la guerra suposa a milions de persones, per molt que no ens toqui de prop. 

RESPONSABLE: Joan Forteza Coll

LLENGUA: Català

RECOMANADA PER A: ESO



36 Dilluns 18 de maig, a les 20 h, i dimarts 19 de maig, a les 11 h

Col·legi Arcàngel Sant Rafel

La festa de la mort 
SINOPSI: Està a punt de començar una festa. Tothom apareix amb molta il·lusió i feliç. Però durant el transcurs de 
la festa apareix un mort. I comencen les desconfiances, les acusacions, la por... I després... un altre mort. Més 
desconfiances, acusacions, pors... I un altre mort. I...

INTÈRPRETS: Marina Vicens, Alina Vélez, Sara Vanrell, Marta Valdevieso Marta Torres, Júlia Tarancón, Teo Serra, 
Bàrbara Quintero, Cristina Pradillo, Jesús Navarro, Marta Moragón,  M. Àngels Comas , Álvaro Bosch

TARGETA DE PRESENTACIÓ: Treballar amb un grup molt motivat et permet poder treballar no només aspectes com la 
postura corporal, la impostació, l’expressió... sinó que pots donar importància a altres aspectes com els sentiments 
i les emocions, treball que només es pot dur a terme quan es tracta d’un grup molt cohesionat on no hi ha lloc per 
a la vergonya i on tothom es pot expressar lliurement. 

RESPONSABLE: Joan Forteza Coll

LLENGUA: Català

RECOMANADA PER A: ESO i batxillerat



37Dilluns 18 de maig, a les 20 h, i dimarts 19 de maig, a les 11 h

Col·legi Arcàngel Sant Rafel

SINOPSI: Avui en dia tothom va pel món amb por. Por als 
desconeguts, por a la mort, por a les desgràcies... Por, 
por i més por. Per què no podem gaudir de la vida sense 
tantes complicacions. Carpe diem, deien... Viu la vida. 
Però no. Ens posam histèrics en situacions ridícules... 

INTÈRPRETS: Susana Estornell, Pedro Miguel Fullana, 
Ester Gost, Rafel López, Ester Medina, Miquel Àngel 
Pons, M. de Lluc Rullan

TARGETA DE PRESENTACIÓ: Després de treballar junts 
durant els darrers cinc anys, aquesta és la darrera obra 

que farem tancant així un cicle on tots hem crescut i 
après junts. Durant aquests anys hem après molts 
aspectes de l’art dramàtic, però per sobre de tots 
aquests coneixements hem creat un grup molt unit on 
tot és molt senzill.

RESPONSABLE: Joan Forteza Coll

LLENGUA: Català

RECOMANADA PER A: ESO i batxillerat

Així és la vida



38 Dimecres 20 de maig, a les 11 h

Col·legi Santa Mònica

GREASE
SINOPSI: La pel·lícula dels nostres pares es convertí en el musical de les nostres vides; ara volem que sigui l’obra 
del nostre grup: desset engrescats en una època de tupés, gomines i faldes de colors que volen contagiar tota 
l’energia i la diversió que els ha proporcionat treballar junts i amb la banda sonora de fons que una vegada més 
us farà ballar des de les butaques. 

INTÈRPRETS: Llucia Grimalt, Ruth Moreno, Ítria Mascaró, Joan Obrador, Xavier Ruiz, Andrea Martínez, Andrea 
Gea, Marta Gómez, Mar García, Claudia García, Claudia Dengra, Aaron Cirer, Jaume Escalas, Begoña Pericás, 
Amàlia Amengual, Paula Tur, Noelia Crespí

TARGETA DE PRESENTACIÓ: L’escola d’art dramàtic Santa Mònica enguany fa ja 15 anys. 15 anys en els quals ha anat 
creixent en alumnat, professorat i il·lusió. Som ja més de 200 alumnes i 5 professors que duim endavant més de 
15 muntatges, on hi participen totes les edats: des dels 3 anys d’infantil fins a batxillerat i a on procuram que la 
feina en equip, el respecte, l’esforç i les ganes de seguir endavant siguin presents a cada passa.

RESPONSABLES: Ana M. Gago i Pere J. Mascaró

LLENGUA: Català

RECOMANADA PER A: Primària



39Dimecres 20 de maig, a les 20 h, i dijous 21 de maig, a les 11 h

CP Es Pont

Una de bruixes
SINOPSI: Conta una llegenda que va existir un temps 
on els éssers màgics convivien amb harmonia amb 
el humans, fins que un dia, tanta guerra pel poder els 
va fer partir a altres mons, prometent no tornar mai 
més a la terra dels homes. Aquesta promesa, es trenca 
un cop cada cent anys per celebrar una assemblea 
extraordinària i la llegenda, per fi, es fa realitat.

INTÈRPRETS:  Tànit Planells, David Borrego, Isabel Alejandra, 
Miquel Alburquerque, Daniel Manuel Nuñez, Eloi Jimenez, 
Arantxa Pozo, Aina Elorza, Aida Jurado, Arnau Canyelles

TARGETA DE PRESENTACIÓ: Al CP Es Pont el teatre s’ofereix 
com a activitat extraescolar des de fa més de vuit anys i 
els infants, a més de ser actors, es converteixen també 

en autors dels seus propis guions. Podem dir que els que 
comencem ja no ens podem desenganxar de cap de les 
maneres, uns anys som més i d’altres menys alumnes 
que hi participem, però tots els que ho fem, sabem que 
és perquè realment ens agrada això de poder convertir-
nos en una altra persona per un breu espai de temps. El 
meravellós moment de poder fer teatre.

RESPONSABLE: Antònia Mesquida 

EQUIP TÈCNIC: Alfred Servera i Pep Torrens

LLENGUA: Català

RECOMANADA PER A: Tots els públics



40 Dijous 21 de maig, a les 20 h, i divendres 22 de maig, a les 11 h

Col·legi Pius XII

SINOPSI: Els profes, els deures, els exàmens, el pati... 
Tots tenim els nostres, diferents als dels altres, però 
plasmats damunt l’escenari hi reconeixem el de cada u. 
L’escola convertida en teatre fa que una vegada més la 
ficció sembli més realitat que mai. 

INTÈRPRETS: Óscar Pérez, M. Jesús Rodríguez, M.  Amàlia 
Gaya, Maria Serra, Bàrbara Colom, Andreu Plaza  
Carolina  Romero, Alba Escudero, Lydia  Martínez

TARGETA DE PRESENTACIÓ: Jugar, disfressar-se, aprendre 

un text de memòria, fer com si fos un altre, totes 
aquestes coses cobren sentit quan es fan junts, i si a 
més et compromets a quedar amb els altres un temps 
determinat dos cops per setmana, resulta que sense 
adonar-te’n estàs fent Teatre; perquè així es diuen tots 
aquests ingredients si qualcú més els ve a veure. 

RESPONSABLE: Pere J. Mascaró

LLENGUA: Català

RECOMANADA PER A: 2n i 3r cicle de primària

Beneït el pati



41Divendres 22 de maig, a les 20 h, i dilluns 25 de maig, a les 11 h

Gaspar Hauser

Robin hood
SINOPSI: Des del més profund del bosc, Robin Hood, Little John i els seus amics, beneïts sempre pel generós monjo 
que els acompanya en tot moment, somien alliberar de la pobresa el poble de Nottingam sotmès per  la persona 
més cruel i venjativa de la comarca: Joan, germà del Rei Ricard “Cor de Lleó”, que aprofita les absències d’aquest 
per apropiar-se i abusar de tot allò que no li pertany.
L’amor a Lady Marian, l’amor als seus i l’amor a la terra que el va veure néixer guanyaran al malvat i al seu 
seguidors, segellant la victòria final amb unes noces i, com als contes, tots seran feliços per sempre.

INTÈRPRETS: Enric Seguí, Irene Sánchez, Nacho Mayans, Pablo Díaz, Sebas Torrens, Arturo Zafra, Victor Mira, Jaime 
Duraho, Mercedes Sánchez, Verito Gatica, Alex Vadell, Miguel Martín, Biel Marti, Marc Seguí, Marc Thomás

TARGETA DE PRESENTACIÓ: Per la presència comunitària, per la normalització, per la integració, per la inclusió. Perquè 
ens coneguin pel nostre nom, pel que feim, pel que som i pel que podem ser. Pels nostres drets, per les nostres 
emocions, pel nostre benestar  i el de les  nostres famílies. Per les nostres fites i les nostres il·lusions. Pels moments 
d’alegria. Pels nostres amics. Per tot això, i per molt més,  als alumnes  amb autisme ens agrada fer teatre amb els 
nostres professors i participar en la Mostra de Teatre de l’Ajuntament de Palma. Cada any. Com qualsevol alumne, 
de qualsevol escola. I que les nostres famílies i els nostres amics venguin a veure’ns. I fer-ho molt bé!!

RESPONSABLE: Anna Forteza

LLENGUA: Castellà i català

RECOMANADA PER A: Educació infantil i 1r cicle de primària



42 Dilluns 25 de maig, a les 20 h, i dimarts 26 de maig, a les 11 h

IES Joan Alcover

La flor romanial
SINOPSI:  El rei arriba de la guerra malferit i els metges li 
diuen que l’únic que el pot curar és la flor romanial, però 
que ningú sap on es troba. Els seus tres fills parteixen 
a cercar-la.

INTÈRPRETS: Alexi, Luisa Fernanda, Juan Felipe, Joan 
Gelabert, Ana Belén Hernández, Cristal Moreno, E. Lucía 
Piñar, Alejandro Sampedro

TARGETA DE PRESENTACIÓ: Feim teatre dins l’horari lectiu 
perquè volem crear vincles entre els grups i fomentar 
el treball en equip, la solidaritat, l’autoestima i prevenir 

els conflictes i l’agressivitat. I també volem que els 
nostres alumnes desenvolupin la creativitat i el sentit 
de l’humor, així com que puguin descobrir la màgia del 
món  del teatre. Hem fet del teatre una eina didàctica 
per incentivar l’ús del català, el treball cooperatiu i la 
integració dels nins i nines en el seu entorn escolar.

RESPONSABLE: Conxa Manresa 

LLENGUA:  Català

RECOMANADA PER A: Tots els públics, especialment 
primària



43Dilluns 25 de maig, a les 20:30h, i dimarts 26 de maig, a les 11:30h

IES Madina Mayurqa

Oh, my baby!
SINOPSI:  Una notícia inesperada. Com viuen diferents personatges aquest fet? Uns l’accepten, d’altres el critiquen.

INTÈRPRETS: Maria Llinàs, Núria Fiol, Marta Bergas, Ainoa García, Yamila Salmerón, Aina Maria Oliver, Pere Antoni Sastre, 
Cintia Gómez, Coema Yara Medina, Gloria Hernández, Rocío Galiano, Norella Yamila Medina, Cristina Hernàndez, Aloma 
García, Caterina Maria Bestard, Paula García, Núria Garcia-Delgado, Jordi Hoyos, Hahleel Girela, Andreu Garcia, Lluc Gili, 
Iñaki Bisellach, Irene Rodríguez, Miquel Serra

TARGETA DE PRESENTACIÓ: Un dels objectius de l’activitat teatral és ajudar els alumnes a millorar l’expressió oral en 
llengua catalana. Un altre, treballar diferents aspectes teatrals: improvisació, dicció, creativitat, treball en equip… 
Enguany, en horari extraescolar, s’ha preparat aquest muntatge.

RESPONSABLE: Lena Serra

LLENGUA: Català

RECOMANADA PER A: ESO i batxillerat



44 Dimecres 27 de maig, a les 11 h

Col·legi Santa Mònica

No som ni Romeu ni Julieta
SINOPSI: De quantes maneres es pot contar una història?  Quines escenes tenim a la memòria dels enamorats de 
Verona? Pot un Shakespeare treballar-se a les aules? Si les respostes que donau us semblen tòpiques, veureu una 
cosa diferent a la que esperau. Si surten del corrent, aleshores a més us recomanam deixar-vos sorprendre. I tots 
gaudirem.

INTÈRPRETS: Adrià Mascaró , Alicia Forteza , Adela Herrero, Marina Florit, Àurea García,  Andreu Joan Galmés, Marta 
Rubí, Andrea Rodríguez 

TARGETA DE PRESENTACIÓ: L’escola d’art dramàtic Santa Mònica enguany fa ja 15 anys. 15 anys en els quals ha anat 
creixent en alumnat, professorat i il·lusió. Som ja més de 200 alumnes i 5 professors que duim endavant més de 15 
muntatges, on hi participen totes les edats: des dels 3 anys d’infantil fins a batxillerat i a on procuram que la feina 
en equip, el respecte, l’esforç i les ganes de seguir endavant siguin presents a cada passa.

RESPONSABLE: Pere J. Mascaró

LLENGUA: Català

RECOMANADA PER: 1r i 2n ESO



45

Col·legi CIDE

Breve historia del teatro
SINOPSI: Durant una conferència un poc sui generis un grup 
d’estrafolaris personatges ens van conduint, a través de les 
seves escasses convencionals propostes, per la història del 
teatre des dels seus inicis fins als nostres dies.

INTÈRPRETS: Guiem Andreu Gómez, Joan Espanya 
Almendro, Gemma Moyà Aguiló, Laura Tur Conde, Sara 
Tur Gracia, Cristina Alba Almagro, Clara Caldes Ortín, 
Marta Cortés Alarcón, María Delpon Esteban, Andrea 
Haro Ruiz, Olalla Hernández Chacón, Eva Herreros 
Sánchez, Rubén Muñoz Cervilla, Chloe Parsons Company, 
Pedro Plomer Coll, Noemí Ramírez Pardo, Marta Segura 
Alcarria, Marta Terrassa Barrado, Alberto Arcas Plaza, 
Juan Chicón Covas, Rafael López Flores, Rafael Muñoz 
Muñoz, Roberto Salas Benítez

TARGETA DE PRESENTACIÓ: Feim teatre dins l’horari lectiu ja 
que és una assignatura optativa que els alumnes poden 
triar lliurement, i, de fet, sempre tenim molta demanda. 
El nostre objectiu bàsic és fomentar el treball en equip, 
prevenir conflictes i, sobretot, estimular la seva creativitat, 
la confiança en ells mateixos i ajudar-los a superar la seva 
timidesa.

RESPONSABLE: Trini Sbert

LLENGUA: Castellà

RECOMANADA PER A: 1r cicle d’ESO

Dimecres 27 de maig, a les 20 h, i dijous 28 de maig, a les 11 h



46 Dimecres 27 de maig, a les 20 h, i dijous 28 de maig, a les 11 h

Col·legi CIDE

SINOPSI: La història d’un científic boig que prova de 
separar les dues personalitats de l’ésser humà.

INTÈRPRETS: Edu Alapont González, Juan Pau Company 
Feger, Marta Vallcaneras Beltrán, Paloma Ducat Alonso, 
Dani Salom Bermúdez, Rosa Gil García, Marcos Rivero 
Collado, Camila Villalba Pereira, Blanca Grau Carmona, 
Iván Ramos Arcos, Michelle Cortázar Sebastián, Adrián 
Pérez González, Daniel Espinosa Gorriz, Marta Mas Rubio, 
Laura Valent Rosselló, Marina Carbonell Serra, Carme 
Berga Mayol, Kika Salas Rodríguez, Ricardo Juárez 

Chinchilla, Mariela Schmidt, Carolina Cruz Pérez, Anaís 
García Sureda, Marina Medeiros, Alejandro Macedo

TARGETA DE PRESENTACIÓ: Feim teatre dins l’horari lectiu 
perquè volem crear vincles entre els grups i fomentar el 
treball en equip. I també volem incentivar l’ús del català 
i la integració dels alumnes en el seu entorn escolar.

RESPONSABLE: Maria del Mar Verd

LLENGUA: Català

RECOMANADA PER A: 1r cicle d’ESO

Qui és qui?



47Dijous 28 de maig, a les 20 h, i divendres 29 de maig, a les 11 h

CP Felip Bauçà

SINOPSI: Obra que vol mostrar la pèrdua de Mallorca per 
part dels musulmans que aleshores l’habitaven. Al mateix 
temps fa referència a la crueltat de totes les guerres siguin 
del sentit que siguin i acaba amb un missatge d’entesa 
entre totes les persones per fer d’aquest món, i de la 
nostra terra en particular, un lloc on conviure en pau.

INTÈRPRETS: Nikola Hristov, Jarib Nicolás Cevallos, Jordy 
Jesús Quijije, Marlon Sierra, Esther Bernabé, Vielva del 
Luján Aberladstatter , Mourad El Bakali, Ainhoa Carreras, 
Tomás Agustín Santos, Miguel Valiente, Alvaro Olivares, 
Laura Fernández, Lidia Carrillo, Rocío Muñoz

TARGETA DE PRESENTACIÓ: Des del nostre inici com a 
participants en la Mostra hem fet del teatre una eina 
didàctica per incentivar l’ús del català, el treball cooperatiu 
i la integració dels nins i nines en el seu entorn escolar. 
Cada any, suposa un nou repte per al professorat implicat 
més directament per trobar o escriure un nou guió que 
sigui motivant per als infants.

RESPONSABLES: Joan Llodrà. Equip tècnic: Marga Ferriol, 
Joan Vidal, Bel Porcel i Laura Hernández

LLENGUA: Català

RECOMANADA PER A: Segon i tercer cicle de primària

La pèrdua de Mallorca



48 Divendres 29 de maig, a les 20 h, i dilluns 1 de juny, a les 11 h

IES Madina Mayurqa

Fly, fly

SINOPSI: Dues històries banals i paral·leles s’entrecreuen. Personatges, situacions, anècdotes, incidents… que 
coincideixen en un aeroport.

INTÈRPRETS: Jaume Balaguer, Maria Garcies, Yohany Holthofer, Elena Jurado, Carolina Marí, Andrea Maura, Antoni Xavier 
Pérez, Mª Àngels Ramon, Javier Bibiloni, Maria Ferrer, Verónica Horta, Juan Prats, Agustí Rizzo, Gaspar Ferragut, Marta 
Miró, Enrique Torres, Albert Trujillo, Marga Barcones, Imma Hidalgo, Olga Jaume, Ana Juan, Sergi Roig 

TARGETA DE PRESENTACIÓ: Es fa teatre a l’institut fa vint anys. Un dels objectius de l’activitat és ajudar els alumnes 
a millorar l’expressió oral en llengua catalana. Un altre, treballar diferents aspectes teatrals: improvisació, dicció, 
creativitat, treball en equip…

RESPONSABLE: Lena Serra

LLENGUA: Català

RECOMANADA PER A: ESO 



“Crec en la immortalitat del teatre: és l’amagatall més fantàstic per a tots els 

qui guarden la seva infantesa dins una butxaca secreta i juguen amb ella.”

Herbert Berghof, actor austríac



La Mostra de Teatre Escolar 2009 felicita l’Associació Trenta-1 pels seus VINT ANYS 

d’iniciatives, projectes i presència en el món del Teatre Educatiu.  L’Encontre de Teatre de 

Secundària, la Marató de Teatre d’Alcúdia i l’Encontre d’Audiovisuals han difós la seva tasca a 

secundària i batxillerat i ens han contagiat l’entusiasme que caracteritza el professorat que ha 

fet possible l’Associació. A totes i a tots ells, MOLTES GRÀCIES I MOLTS D’ANYS!





R E S E R V E S

Les sessions matinals són especials per a grups escolars i s’han de reservar
 a la REGIDORIA D’EDUCACIÓ: 971 449 448 - 971 449 447 de 9 a 14h

Les sessions de nit són obertes i gratuïtes. Recolliu la invitació al mateix teatre quan
 es tracti del Passeig Mallorca i del Xesc Forteza.


