
CURS 2022-23

PROGRAMACIÓ D’ ESPECTACLES
 I TALLERS PER A ESCOLES



PRESENTACIÓ
Benvolguts/des,

Ja teniu disponible tota la programació d’espectacles i tallers de titelles que us pro-
posem des de La Puntual pels mesos de gener a juny de 2023. 

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

Creiem fermament que els espectacles de titelles són una gran eina educativa i que 
a través d’aquests, es treballen valors i sentiments com la imaginació, l’amistat o el 
respecte. Al llarg d’aquests 17 anys hem comprovat com molts infants viuen per 
primera vegada amb nosaltres l’experiència tan enriquidora d’anar al teatre i des-
cobreixen aquest món tan fascinant.

Us animem doncs que aquest Curs 2022-23 ens visiteu i visquem junts aquesta 
experiència!

Els espectacles que us presentem, són produccions de la Companyia de La Puntual 
o de companyies de reconeguda trajectòria, seleccionats amb molta cura, pel nos-
tre 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.14 d’aquest mateix 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 a partir de 7,5 € + 10% IVA. Els professors i monitors no paguen.



CALENDARI 2022-2023

gener
L’ANEGUET LLEIG
Del 9 al 12 de gener

LA CIGALA I LA FORMIGA
Del 16 al 25 de gener

GRETA LA RATETA
Del 30 al 31 de gener

febrer

GRETA LA RATETA

De l’1 al 22 de febrer

març
ELS TRES PORQUETS

De l’1 al 22 de març

LA FAVERA MÀGICA

Del 23 al 31 de març

abril
LA FAVERA MÀGICA

Del 3 al 5 d’abril

SANT JORDI, 
LA PRINCESA I EL DRAC

De l’11 al 28 d’abril

TRAPOS 
Del 15 al 18 de maig

RUTINES

Del 29 al 31 de maig

maig
SANT JORDI, 

LA PRINCESA I EL DRAC

Del 2 a l’11 de maig

PIPA 
Del 22 al 26 de maig

juny
RUTINES

De l’1 al 8 de juny

ELS TRES PORQUETS

Del 14 al 22 de juny



L’ANEGUET LLEIG

Del 9 al 12 de gener de 2023
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.



LA CIGALA I LA FORMIGA

Aquesta és la història de la Gala, una simpàtica cigala cantant a qui treballar, 

no li agrada massa! La formiga Miga la seva gran amiga, l’abella Bella i el ra-

tolí Serafí ajudaran a la Gala i li faran veure que treballar i cantar és possible!! 

VALORS PEDAGÒGICS

El treball, l’esforç, l’amistat i el saber compartir són presents  en aquesta 

versió  que la Cia.  La Petita Brownie fa de la faula La Cigala i la Formiga. La 

inspiradora composició d’Antoni Vivaldi Les Quatre Estacions serveix de fil 

conductor i acosta els nens al meravellós món de la música clàssica.

Del 16 al 25 de gener de 2023
Cia. La Petita Brownie

Idioma: Català Durada: 40 minuts

Cursos: P2, P3, P4 i P5 Tècnica: Titelles de taula



GRETA, LA RATETA
QUE ESCOMBRAVA...

La Rateta Greta és tota una artista: malabarista, trapezista, equilibrista... i a 

més a més escombra aquest teatre. Escombrant sota l’escenari ha trobat... un 

dineret! El seu amic, el Ratolí Rinaldo, li aconsella que es compri un llacet per 

a la cua, però la Greta ho té ben clar: el farà servir per muntar un gran espec-

tacle!

VALORS PEDAGÒGICS

L’espectacle està protagonitzat per la Greta, una protagonista empoderada 

i, juntament amb els altres personatges, ens transmet valors positius com 
l’amistat, el poder de la imaginació, i la importància de creure en un mateix.

Del 30 de gener al 22 de febrer de 2023
Cia. La Puntual amb Maria Ballús

Idioma: Català Durada: 45 minuts

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



EL CONCERT DELS 
TRES PORQUETS

De l’1 al 22 de març de 2023 
Del 14 al 22 de juny de 2023

Cia. La Puntual 

*Espectacle amb preu especial..................................8 € + IVA

Idioma: Català Durada: 45 minuts

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

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.

VALORS PEDAGÒGICS

Una versió molt original, sorprenent i divertida amb el segell de La Puntual amb la 

que els infants s’endinsen en el meravellós món dels titelles i aprenen valors com 

els beneficis del treball en equip, la generositat i l’amistat.



LA FAVERA MÀGICA

La companyia Les Pinyes presenta el seu espectacle La favera màgica. A 

l’escenari, tres joves titellaires ens explicaran aquest conte clàssic amb 

una barreja de tècniques i llenguatges molt divertida. Tindrem música i 

cançons en directe i un munt de sorpreses.

VALORS PEDAGÒGICS

Petits i grans podran compartir un viatge ple d’aventures en el que veiem 

com triomfen valors com la bondat, la justícia i l’afany de superació.

Del 23 de març al 5 d’abril de 2023
Cia. Les Pinyes

Idioma: Català Durada: 45 minuts

Cursos: P2, P3, P4 i P5 Tècnica: Titelles diverses i música en directe



SANT JORDI, 
LA PRINCESA I EL DRAC

L’abril està consagrat a la Llegenda de Sant Jordi, i a La Puntual tot estarà a punt 

perquè cada dia de funció el Drac intenti cruspir-se a la Princesa. Sant Jordi, el 

cavaller més valent de la contrada, cal que s’afanyi si vol arribar a temps per 

poder-la salvar. I en Rinaldo ja està preparat per explicar-nos la seva particular i 

divertida versió de Sant Jordi, la Princesa i el Drac. 

VALORS PEDAGÒGICS

Els alumnes s’endinsaran en una versió de la Llegenda de Sant Jordi en la que 

destaquen valors universals com l’honradesa, l’amistat, l’amor i el compromís.

De l’11 d’abril a l’11 de maig de 2023
Cia. La Puntual

Idioma: Català Durada: 50 minuts

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



TRAPOS

La companyia uruguaiana Coriolis ens presenta un espectacle sense parau-

les, amb una manipulació excepcional i un ritme trepidant. L’obra es desen-

volupa en el transcurs d’un any. Les estacions se succeeixen entorn d’un banc 

d’una plaça. En ell, tres octogenaris i un gos són partícips de situacions on 

han de lluitar per conviure en harmonia (o no). 

VALORS PEDAGÒGICS

Un espectacle que ens parla de la fragilitat humana i l’amistat a través de 

l’humor, la música i la poesia visual.

Del 15 al 18 de maig de 2023
Cia. Coriolis 

Idioma: Català Durada: 45 minuts

Cursos: P5, 1r i 2n cicle de Primària Tècnica: Teatre visual i d’objectes



En 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 sorprenents: 

el senyoret Tòfol i el seu pal-selfie, la senyoreta Nina i el seu gelat, el ban-

quer i la seva màquina, i fins i tot amb un cocodril i les seves bombolles.

VALORS PEDAGÒGICS

Un espectacle de titelles tradicional que amb les seves rutines i gags de ma-

nipulació ens remet als temes clàssics i universals com l’amor, la llibertat, 

l’amistat i la solidaritat.

Del 22 al 26 de maig de 2023
Cia. La Puntual - Néstor Navarro

PIPA 
el titella meravella

Idioma: Català / Castellà / Anglés, amb poc text Durada: 40 minuts

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



RUTINES

Un espectacle de titelles inspirat en la tradició popular europea que durant 

segles s’ha representat en carrers, places, parcs i petits teatres. Com el ma-

teix títol indica, “Rutines” és una successió de números de manipulació d’al-

guns dels personatges més emblemàtics del repertori dels titelles. 

VALORS PEDAGÒGICS

Un espectacle per a públic infantil amb un personatge protagonista que des-

taca per la seva perseverança, innocència i sentit de l’humor, i amb el que 

els infants s’endinsaran en el meravellós món del teatre de titelles més tra-
dicional. 

Del 29 al 31 de maig de 2023
Cia. La Puntual - Eugenio Navarro

Idioma: Català / Castellà / Anglés, amb poc text Durada: 40 minuts

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



PREGUNTES FREQÜENTS

HORARIS

Els horaris són 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 espectadors 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 (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.

En aquest Dossier podeu consultar la programació per aquest Curs 2022-23. 

QUINS SÓN ELS PREUS?
El preu per venir a veure espectacles a La Puntual és a partir de 7,5€ +IVA (10%) per 

infant. Els monitors no paguen.



TALLERS

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

En aquest cas la nostra tallerista es desplaça al centre on es voleu que 
realitzi l’activitat i durant 1 hora aproximadament fa un taller que con-
sisteix 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’aquests tallers és de 250€, per grups de fins a 30 infants
(es necessita col·laboració dels monitors). En cas de contractar diversos 
tallers el cost per taller es rebaixa.

La nostra 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 
d’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_

