
Curs 2020-2021



   us presenta la Proposta de 

Teatre per a Escoles, amb l’objectiu de fer 

arribar als centres educatius de la ciutat de 

Girona i la seva àrea metropolitana una oferta 

de teatre professional. 

Les característiques de la nostra sala, amb un 

aforament limitat a 130 espectadors, permeten 

viure als alumnes l’experiència taeatral d’una 

manera més intensa i participativa.



Del 1 al 4 de març del 2021

MON PETIT 
SOUVENIR
Cia. La Bleda

Qui no té un bonic record de vacances? … dels estius. 
Un record que ens porta al fons del mar, ben lluny. 
La nostra Madame Roulotte ens hi acompanya. Ens 
transporta al somni ideal i al mateix temps a la divertida 
realitat. 
Amb una dolça i acurada posada en escena donarem 
llum a tot aquest imaginari que tots hem viscut, poc 
o molt: llargues nits d’estiu, fantàstics fons marins, 
mosquits que no piquen, ombrel·les que no s’obren, 
sabates grosses… Aquest serà el nostre càmping 
particular.
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Del 8 al 11 de març del 2021

COCOUÉ
Cia. Petit Bonhom
Dins la foscor algú va començar a cantar i s’encengue 
una espurna i amb els trossos d’un paisatge vaconstruir 
un ninot. Cocoué desperta per primera vegada i els 
seus peus comencen a caminar. A cadapassa que 
fa un nou món es dibuixa. Un viatge que el portarà a 
conèixer curiosos personatges amb qui experimentarà 
emocions i sentiments fins ara desconeguts.
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HORARIS: 
1a funció: a les 9,30 h 
2a funció: a les 11,00 h 
3a funció: a les 15,15 h

PREU: 
4,5 € per alumne

LLOC: 
Passeig Canalejas, 3 
17001 Girona

CONTACTE I RESERVES: 
oficina@laplaneta.net 
972 207 754 
664 346 686

Material addicional i 
dossiers pedagògics els 

trobareu a: 
www.laplaneta.cat


