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FITXA TÈCNICA DE L’ESPECTACLE 
 
 

Descripció de l’activitat:  

A tra  s d’un conte i de m s de cent cai es de cartró s’oferei  als infants 

la possibilitat de descobrir, explorar i experimentar de manera 

respectuosa  i ències i sensacions dins d’un món de cartró  iu i en 

constant canvi. 

En aquest espectacle els nens i nenes s’endinsaran en un món ima inari 

ple de curiosos personatges. Ho faran amb el mo iment i l’e pressió del 

seu cos i amb el  audi de la m sica. 

  

Destinataris (grup classe): 

o 2n Cicle d’Educació Infantil 

o 1r Cicle d’Educació Primària 

 

Àrees de coneixement: Expressió artística, música, expressió corporal, 

conei ement de l’entorn, llen ua i matemàtiques. 

  

Objectius didàctics: 

1. E perimentar i descobrir sensacions a tra  s de la  i ència d’un 

conte i mitjançant material no estructurat com són les caixes de 

cartró. 

2. Utilitzar elements bàsics del llen uat e musical i de l’e pressió 

corporal per a expressar-se i comunicar-se. 

3. Gaudir de la música, el cos, el cant i el moviment a través del joc. 

 

Durada aproximada: 

Ed. Infantil: 1h. / Ed. Primària: 1h. 15min. (aproximadament). 

 

Tipologia d’activitat: Espectacle participatiu (alumnat i professorat). 

  

Llengua: Català/Castellà 
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“UN MÓN DE CARTRÓ” 
 

 

1. Què us proposem?  

Un espai ple de caixes de cartró i un conte obriran les portes a un nou món 

imaginari. Els nens i nenes, acompanyats per uns guies, a través de jocs, 

cançons originals, propostes de moviment i diferents músiques, aniran 

des ranant el conte. A mesura que a ança la trama, l’espai es  a 

transformant, construint i deconstruint, i les caixes de cartró són els 

instruments, l'atrezzo i l'escenografia de l'espectacle. 

 

La proposta es resol cada vegada de manera 

diferent, de forma única i irrepetible. Tothom 

improvisa, inventa i proposa; entra i surt; 

escolta, observa i forma part de quelcom; deixa 

fluir i deixa de fer per un moment, procurant que 

això sigui des de la creativitat, el vincle i el 

respecte. I tot en UN MÓN DE CARTRÓ on es pot 

veure i sentir la nit de lluna nova, el foc, la sorra, 

el moviment i els sons dels animals, torres 

gegants que s'alcen, aranyes de potes infinites, 

cases amb tantes portes i finestres com ulls hi caben ...  

La narració del conte esde indrà l’ei  central i articulador de l’espectacle. La 

història, creati a i propera als infants, farà que aquests s’hi impliquin des 

del primer moment tot posant-se en la pell dels protagonistes que busquen 

cinc ingredients per aconseguir un desig comú: que plogui en el desert! 
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2. Tothom hi participa! 

Tant petits com  rans participen acti ament en l’espectacle. Els nens i 

nenes podran observar, experimentar, manipular, construir, expressar-se 

(musical i corporalment) i gaudir del moment present de manera 

respectuosa.  

I els i les mestres ho faran acompanyant al seu alumnat en el descobriment 

i e ploració d’aquest nou món ima inari de cartró.  

Regalem doncs l’oportunitat per a què grans i petits comparteixin una 

mateixa experiència plena de cançons, ritmes, cos i moviment!  

 

Important: Si hi ha al un nen o nena que requerei  d’una atenció especial, 

cal que ens informeu amb antelació per poder atendre’l/la com es mereix. 

 

 

 
Cal saber que ... dins l’espai on es realitza 

l’espectacle s’oferei  als nens i nenes un espai per 

observar sense necessitat de fer; observar també 

és participar! 

 

 

 

3. Estructura i temporització de l’espectacle  
 

Durada de l’espectacle: 

● Infantil: 60 minuts [35/40min. d’espectacle + 15min. de temps lliure de 

joc + 5min. de recollida tots junts]. 

● Primària: 75 minuts [45/50min. d’espectacle + 15min. de temps lliure 

de joc + 5min. de recollida tots junts]. 
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L’espectacle presenta sis moments diferenciats: 

1. Benvinguda (introducció i pautes prèvies) 

2. Presentació de l’espectacle 

3. Proposta de dinàmiques pròpies de l’espectacle 

4. Cloenda de l’espectacle 

5. Temps lliure 

6. Recollida i tancament 

 

Un detall per a nosaltres important: La proposta de recollir 

conjuntament abans de fer un tancament final respon a la nostra visió 

educativa on jugar comporta també responsabilitzar-se dels materials i 

recollir-los per un proper ús.  

 

 

4. Activitats complementàries 

Per tal de gaudir i treure el mà im profit de l’espectacle s’ofereix al 

professorat un conjunt d’acti itats educati es complementàries a realitzar 

abans i despr s de l’espectacle ( eure dossier d’Acti itats 

complementàries), oferint així la possibilitat de treballar des de la pròpia 

escola una completa seqüència didàctica de l’espectacle. 
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Tanmateix, el professorat que ho desitgi podrà sol·licitar a la Companyia 

CreaMo iment que  a i a l’escola i es faci càrrec de les acti itats prè ies i/o 

posteriors a l’espectacle que, en aquest cas, es presentaran en format 

“taller”. 

 

  

 

 

5. Informació bàsica per participar en l’espectacle  

● Roba còmoda. 

● Si el terra ho permet, es treballarà sense calçat. Cal portar doncs 

mitjons, a poder ser, antilliscants.  

● Imprescindible l’assistència i la participació del professorat. 

● Màxima puntualitat. 

 

 
6. Necessitats tècniques de l’espectacle  

● Espai ampli, el m s diàfan possible i net d’objectes (80m2 

aproximadament).  

● Equip de so amb altaveus.  

 

 

7. Dades de contacte 

Link web: https://creamoviment.cat/ 

Mail: info@creamoviment.cat 

Telf.: +34 676 466 779 / +34 639 292 848 

Management: Fani Benages  / +34 654 925 551 / fani@fanibenages.com 

https://creamoviment.cat/

