
Descobriu els espectacles de titelles més divertits, 
emocionants i educatius

Per a infants a partir de 3 anysPer a infants a partir de 3 anys

ESPECTACLES i TALLERS
PER A ESPLAISESPLAIS

ESTIU 2023



PRESENTACIÓ
Benvolguts / des,

Des de La Puntual reprenem la nostra activitat habitual de tots els estius per tal 

de seguir oferint-vos cultura segura, de proximitat i amb molta alegria.

Pensem fermament que el teatre és una eina educativa amb molt poder, ja 

que, a través d’aquest, es poden treballar valors i sentiments com la imaginació, 

la participació, l’amistat o el respecte, a més de viure en primera persona l’expe-

riència d’assistir al teatre.

En el nostre cas, ubicats en un entorn privilegiat al barri de La Ribera de Barce-

lona, a cavall entre el Parc de la Ciutadella i el Museu de la Xocolata, La Puntual 

és un espai únic i acollidor, amb una programació de qualitat i atenció perso-
nalitzada, on els infants poden endinsar-se en el màgic món dels titelles, veient 

un espectacle en directe, coneixent els secrets del teatre i descobrint totes les 

curiositats que s’amaguen dins del fascinant món dels titelles.

Volem que sapigueu que si, per qualsevol motiu, no teniu la possibilitat de venir 

al nostre teatre, tenim l’opció de portar alguns dels nostres espectacles al lloc 
on us trobeu i/o organitzar un dels nostres tallers; només cal que ens contacteu 

i ens expliqueu la vostra situació.

Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte que tingueu.

Fins ben aviat,

L’Equip de La Puntual

Escriu-nos a coordinacio@lapuntual.info
o truca’ns al telèfon 695 260 446



PREGUNTES FREQÜENTS

HORARIS
Els horaris serien de matí o tarda entre setmana a l’hora que us convingui millor 

a vosaltres. 

DE QUINA MANERA HEM DE FER LA RESERVA ?
Per fer la reserva, cal que parlem per telèfon per concertar dies i horaris. 

Un cop fet això us enviem una fitxa de reserva per complimentar i queda 

confirmada quan ens la retorneu.

HI HA ALGUN LÍMIT EN ELS GRUPS?
L’aforament del Teatre La Puntual és de 60 persones per funció.

Si teniu dubtes sobre aquest punt i voleu saber com ho estem organitzant, el

millor és que ens truqueu i us ho expliquem.

FORMA DE FER EL PAGAMENT
El pagament el feu per transferència bancària un cop us fem arribar la factura amb 

l’import total dels infants que hagin vingut a aquella sessió (normalment fem una 

factura per sessió o agrupem algunes sessions).

QUINS ESPECTACLES PODREM VEURE
Els espectacles que us presentem són produccions de la Companyia de La Puntual 
o de companyies de reconeguda trajectòria, seleccionades amb molta cura, pel 

nostre equip artístic.

A continuació podreu consultar la programació per aquest estiu 2023. 

QUINS SÓN ELS PREUS?
El preu per venir a veure espectacles a La Puntual és de 9€ + IVA (10%) per infant. 

Els monitors no paguen.



FUNCIONS PER ESPLAIS
ESTIU 2023

JUNY
JULIOL

PATUFET

Del 26 de juny al 20 de juliol

JULIOL
Del 24  al 28 de juliol* 
*Disponible en diferents idiomes

L’ANEGUET LLEIG

TALLERS DE TITELLES 

Basats en contes clàssics durant tot l’estiu



TALLERS

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

En aquest cas la tallerista es desplaça al centre on es realitza 
el casal d’estiu i durant 1 hora aproximadament fa un taller que 
consisteix en:

Dramatització d’un conte popular (15mins): “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’un part de l’obra (10mins). 

El cost d’aquests tallers és de 300€ + IVA, per grups de fins a 30 in-
fants (es necessita col·laboració dels monitors). En cas de contractar 
diversos tallers el cost per taller es rebaixa. 

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 encantas de 
atendre-us. 

Reserves i més informació: 

coordinacio@lapuntual.info / 695 260 446



PATUFET

En Patufet és un nen tan petit que dorm en una llauna de sardines, tan petit que 

els seus pares tenen por que, si va sol pel carrer, la gent no el vegi i... xaf! Però 

també és molt espavilat i valent! Aquest matí, quan s’ha llevat, ho ha vist claríssim: 

avui serà un dia ple d’aventures!

VALORS PEDAGÒGICS

La història de Patufet ens permet treballar l’acceptació d’un mateix, l’autoestima i l’au-
toconfiança. El nostre protagonista és un nen molt, molt petit que vol fer les mateixes 

coses que fa la resta i ha de trobar la manera de poder fer-les, malgrat les seves difi-

cultats. “Patufet” és un espectacle per a públic infantil que combina titelles de fil amb 

teatre musical. L’espectacle explica les aventures del protagonista d’un dels contes tra-

dicionals catalans més coneguts. catalans més coneguts.

Del 26 de juny al 16 de juliol
Cia. La Puntual - Eugenio i Néstor Navarro

Idioma: Català Durada: 45 minuts

Cursos: P2, P3, P4, P5 i 1r i 2n cicle de Primària Tècnica: Marionetes de fill



L’ANEGUET LLEIG

Del 17 al 28 de juliol
Cia. La Puntual amb Maria Ballús

Idioma: Català / Castellà, amb música en directe Durada: 40 minuts

Cursos: P3, P4, P5 i 1r i 2n cicle de Primària Tècnica: Titelles de varilla

L’Aneguet emprèn l’aventura de la seva vida. Una vida que s’anirà dibuixant 

en un quadre infinit on apareixen les estacions de l’any, els animals del bosc 

i paisatges impossibles. Una història que posa en valor la bellesa de qui és 

honest. Viu un viatge musical ple d’humor, tendresa i poesia.

VALORS PEDAGÒGICS

L’espectacle explica les aventures d’un aneguet que és considerat lleig, dife-

rent. A través d’aquest conflicte, es pretén fer reflexionar sobre temàtiques 

molt actuals, com per exemple, el bullying, la diversitat i l’acceptació d’un 
mateix.



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


