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PROGRAMACIÓ D’ ESPECTACLES
PER A ESCOLES



PRESENTACIÓ
Benvolguts/des,

Us fem arribar el dossier dels espectacles que podreu veure durant els mesos 
d’abril, maig i juny de 2022 a La Puntual.

Com molts ja sabeu, La Puntual és un espai únic i acollidor, amb una programació 
de qualitat i una atenció personalitzada.

Els espectacles de titelles són una gran eina educativa; creiem que a través 
d’aquests, es treballen valors i sentiments com la imaginació, l’amistat o el respecte. 
Al mateix temps, serveix als infants per descobrir l’experiència d’anar al teatre, 
que molts viuen per primer cop amb nosaltres, en venir a La Puntual.

Els espectacles que us presentem durant aquest curs, són produccions de la 
companyia de La Puntual o de companyies de reconeguda trajectòria, 
seleccionades amb molta cura, pel nostre equip artístic.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte que tingueu. Si teniu interès 
en algun espectacle en concret, però les dates indicades no us encaixen, només 
cal que ens contacteu; entre tots, mirarem de trobar la millor solució.

Un altre servei que oferim i que està funcionant molt bé, son els tallers de titelles 
que fem a les escoles, dirigits a infants de P3 a 2 de primària. Podeu veure més 
informació a la pàg.10 d’aquest dossier. 

Ens podeu contactar a coordinacio@lapuntual.info
o al telèfon 695 260 446.

Esperem veure-us ben aviat,

L’Equip de La Puntual

Preu de 7,5 € + 10% IVA. Els professors i monitors no paguen.



MESURES DE 

Hem intensificat els protocols de neteja i desinfecció de 
les nostres instal·lacions.

Trobareu dispensadors de gel higienitzant en diversos 
punts de la sala.

Hem redüit els programes de mà i tota la comunicació en 
paper. Podeu trobar tota la informació dels nostres 
espectacles a www.lapuntual.info 

Adaptarem l’aforament a les necessitats de l’escola i els 
grups bombolla.

Us seguirem atenent amb un somriure (encara que costi 
de veure sota la mascareta) per tal que gaudiu de 
l’espectacle.

Mesures aplicades seguint la normativa sanitària 
vigent per garantir la higiene i la seguretat:

SEGURETAT I HIGIENE



MAIG

CALENDARI 2022
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ABRIL

SANT JORDI, 
LA PRINCESA I EL DRAC

Del 19 al 29 d’abril

ANIMALES

De l’1 al 10 d’abril

MAI G
RUTINES

Del 3 al 11 de maig

ELS TRES PORQUETS

Del 17 al 31 de maig

JUNY

PIPA

Del 14 al 23 de juny

ELS TRES PORQUETS

De l’1 al 10 de juny



ANIMALS

Animals és un espectacle sense paraules on un actor juga a teatralitzar his-
tòries fent servir ninots, objectes animats, marionetes fetes de materials re-
ciclats i altres estris quotidians. Escenes poètiques, lúdiques, humorístiques, 
emotives, que desenvolupades a través d’un llenguatge senzill i proper als 
infants, fa explotar la seva imaginació.

De l’1 al 10 d’abril de 2022
Cia. El Retablo

Idioma: Sense text

Durada: 50 minuts

Edat Recomanada: +3 anys

Tècnica: Titelles de taula



SANT JORDI, 
LA PRINCESA I EL DRAC

En Rinaldo viatja en el temps per explicar-nos la llegenda del cavaller Sant 
Jordi i de com va salvar la princesa de ser cruspida per un drac. Coneixerem 
a nombrosos personatges que van estar presents en el desenvolupament 
d’aquesta història, plena d’emocions, sorpreses, humor i acció.

Del 19 al 29 d’abril de 2022
Cia. La Puntual

Idioma: Català

Durada: 50 minuts

Edat Recomanada: +3 anys

Tècnica: Titelles de taula



RUTINES

Un espectacle de titelles inspirat en la tradició popular europea que 

durant segles s’ha representat en carrers, places, parcs i petits teatres, 

tant per a públic jove com per a adults. Com el mateix títol indica, 

“Rutines” és una successió de números de manipulació d’alguns dels 

personatges més emblemàtics del repertori dels titelles. El protago-

nista d’aquestes “Rutines” no és ni més ni menys que en Malic, l’aven-

turer, que en aquesta ocasió s’enfronta a la rebel·lió de personatges i 

elements escènics en una desbaratada comèdia per a titelles.

Del 3 al 11 de maig de 2022
Cia. La Puntual - Eugenio Navarro

Idioma: Català, amb poc text

Durada: 45 minuts

Edat Recomanada: +3 anys

Tècnica: Titelles de guant



ELS TRES PORQUETS

Aquesta és la història de tres porquets distrets i un llop, que gràcies a la 
música es fan germans d’aventures. Com ja sabeu en Boink es va fer una 
casa de palla, en Toink una de fusta i en Poink es va fer la casa de maons, 
però el que ningú no sap és que s’acosta una gran tempesta que canviarà  
per sempre el final d’aquest conte clàssic. Una divertida comèdia de titelles 
per a tota la família. 

Del 17 al 31 de maig i de l’1 al 10 de juny de 2022
Cia. La Puntual 

Idioma: Català 

Durada: 45 minuts

Edat Recomanada: +3 anys

Tècnica: Marionetes de tija



PIPA no vol una vida tranquil la i afable, vol jugar, divertir-se, enamorar-se, 
viure la vida... Però es trobarà amb un món ple de personatges sorpre-
nents: el senyoret Tòfol i el seu pal-selfie, la senyoreta Nina i el seu gelat, 
el banquer i la seva màquina, i fins i tot amb un cocodril i les seves bom-
bolles. Una esbojarrada, sovint surrealista i tendra comèdia de titelles.

Del 14 al 23 de junio de 2022 
Cia. La Puntual - Néstor Navarro

Idioma: Català, amb poc text

Durada: 40 minuts

Edat Recomanada: +3 anys

Tècnica: Titelles de guant

PIPA 
el titella meravella



TALLERS

A La Puntual oferim tallers de titelles per a infants de P3 a 2 de primària.

La tallerista es desplaça al centre escolar i durant 1 hora aproximada-
ment fa un taller que consisteix en:

Dramatització d’un conte popular (15mins): “L’Aneguet Lleig”, “Greta, 
La Rateta que escombrava l’escaleta” o “Patufet”.

Construcció d’un titella del conte (35mins). 

Tancament de l’activitat en que tots els infants participen amb els 
titelles d’una part de l’obra (10mins). 

El cost d’un taller és de 300€ + iva, per grups de fins a 30 infants (es ne-
cessita col·laboració dels monitors i material escolar bàsic com llapis de 
colors i tisores).  En cas de contractar 3 o més tallers el cost per taller es 
rebaixaria.

La tallerista és titellaire professional i educadora, i els tallers han estat 
revisats per la Direcció de La Puntual.

Si voleu més informació ens podeu contactar i estarem encantats de 
atendre’us. 

Reserves i més informació: 

coordinacio@lapuntual.info / 695 260 446



CONTACTE

LA PUNTUAL

Segueix-nos a:

Alex Bargalló

coordinacio@lapuntual.info

Carrer de l’Allada-Vermell 15 - 08003 - Barcelona

Més informació i reserves:

Putxinel·lis de Barcelona

www.lapuntual.info

https://www.facebook.com/LaPuntual05
https://www.instagram.com/lapuntual_/
https://twitter.com/LaPuntual_

