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Musical Theatre to Learn English



SOM DIFERENTS
Els nostres valors

PRINCESA / 
PRÍNCEP:

Educació en la 
igualtat de gèneres

SOLIDARITAT:
Responsabilitat 

envers els altres

LLAR/ FILLS/ES:
Tasques de la llar i 
criança dels fills/es 

compartida

BULLYING:
No a la llei del 

més fort

DIVERSITAT: 
D’orígens i 

cultures

DO: Dona activa, protagonista de la 
seva vida, econòmicament independent 
/ Nous models de masculinitat.

DON’T: Dona passiva, dependent, 
casament com a finalitat de vida. / 
Home agressiu, dominant, salvador.

DO: Valors d’altruisme, d’empatia, de 
generositat i cooperació.

DON’T: Egoisme i individualisme.

DO: Tasques de la llar compartides, 
homes de casa, paternitat activa.

DON’T: Tasques de la llar i criança dels 
fills/es únicament a càrrec de la dona i 
nena.

DO: Valor de la raó, del diàleg, de la 
comunicació per resoldre problemes, 
demanar ajuda és positiu.

DON’T: Llei de la selva, el més fort 
s’imposa al més dèbil, abús de poder 
físic.

DO: Educar en la diversitat com a 
element enriquidor, escola inclusiva.

DON’T: Discriminacions per raó 
d’origen, cultura, aspecte físic o 
discapacitat.
    



EL 
NOSTRE 
EQUIP

El nostre equip compta amb anys d’experiència en el sector del teatre 
educatiu. Sabem el que funciona. Per això li hem donat format de teatre 
musical i hem reinventat els contes clàssics amb valors actuals, trencant 
amb els tòpics i els estereotips. El nostre material pedagògic segueix els 
principis de l’Escola Nova 21 per un sistema educatiu avançat.



PINOCCHIO
Infantil i Cicle Inicial de Primària, de 3 a 8 anys
Geppetto treballa en una planta de reciclatge a Nottingham, al nord d’Anglaterra. 
Se sent molt sol i està cansat de viure així, fins que un bon dia troba una peça 
de fusta que, tot reciclant, converteix en el seu fill, en Pinotxo.

Acompanyeu-nos en aquesta versió moderna, interactiva i musical de Pinotxo, 
on l’alumnat aprendrà a reciclar i els mostrarem la importància d’ajudar als 
altres i de treballar en equip. També els ensenyarem que cal escoltar els pares 
i que és millor ser honest i dir la veritat.

75 45 
MIN

1 
ACTOR/ACTRIU

275€ 15 
MIN



PATUFET-TOM THUMB
Infantil i Cicle Inicial de Primària, de 3 a 8 anys
Vet aquí una vegada un nen molt i molt petit que vivia amb els seus pares a 
una casa de pagès. Tot i que era molt trapella també li agradava ajudar. Un 
dia que el pare necessitava safrà per cuinar el Patufet es va oferir per anar-lo 
a comprar. Era tan petit que el seu dineret el tapava però finalment se’n va 
sortir. Més tard el Patufet s’oferí al seu pare per portar-li el dinar a la mare, que 
treballava de mestra en una escola propera, i com que es va posar a ploure es 
va haver d’amagar sota d’una col. Quines altres aventures li passaran al nostre 
menut protagonista?
 
Acompanyeu-nos en aquesta coneguda i entranyable versió d’un dels contes 
més populars del folklore català i una de les rondalles més populars a tota 
Europa i al món. A través de titelles i d’objectes diferents donarem vida al 
nostre Patufet i parlarem de la importància de creure en un mateix i de tenir 
valentia davant de les adversitats.

75 45 
MIN

1 
ACTOR/ACTRIU

275€ 15 
MIN

NEW!



THE UGLY DUCKLING

75 45 
MIN

1 
ACTOR/ACTRIU

275€ 15 
MIN

Infantil i Cicle Inicial de Primària, de 3 a 8 anys
En Tom és un granger que viu molt feliç i entregat a la seva feina al camp. Té 
una granja a Galloway, al sud-est d’Escòcia on es troba molt a gust acompanyat 
per tots els seus animals. Però un dia descobreix esparverat que un dels seus 
ànecs té un color totalment diferent de la resta. Què li ha passat? Pot ser que 
els altres se’n riguin d’ell? Per què ho fan?

Acompanyeu-nos en aquesta versió del famós clàssic on parlarem, a través 
d’uns personatges molt originals, de la bellesa més enllà de l’aspecte exterior, 
de la tolerància i del respecte. Despertarem la imaginació amb la creació 
d’animals a través d’objectes, en un joc de titelles que atraparà als més petits.



TALLERS DE TEATRE MUSICAL, 
PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA I ADULTS
Els Tallers de Teatre Musical en anglès són una molt bona manera d’aprendre 
anglès de forma innovadora i divertida, on l’alumnat participa molt activament 
en el seu aprenentatge. A Grup Vocal (anteriorment Amarcord), finalistes 
del concurs musical Oh Happy Day de TV3 i Acapela de Movistar +, cor 
resident de Tu Cara Me Suena d’Antena3 i cor a Operación Triunfo de TVE 1, 
vol apropar a l’aula les eines, els secrets i les cançons que els estan portant 
pels escenaris de tot Catalunya.
 
Durant el taller, els alumnes aprendran a interpretar una cançó del repertori del 
grup. Treballarem les veus, la música i una senzilla coreografia, tot fomentant 
l’aprenentage de llengües, l’autoestima i el treball en equip.

Les Festes de Nadal, Carnestoltes i Fi de Curs seran molt especials! Amb els tallers 
us ajudarem a dinamitzar les celebracions escolars. Els alumnes podran cantar i 
ballar la peça preparada davant de mares i pares, mestres i companys.

25-35 60 
MIN

2
ACTOR/ACTRIU 150€-120€ 



ROBIN, PRINCESS 
OF THE HOODS
Primària, de 6 a 12 anys
La Robin és una noia de casa bona que viu amb els seus pares, els Garrett, 
adinerats empresaris del sector tèxtil. Un dia coneix per casualitat en Tim Stewart, 
d’una barriada pobra de Londres. A través d’ell Robin viu la realitat de les zones 
més desfavorides de la seva pròpia ciutat i de l’enorme contaminació que hi ha. 
Què passarà quan descobreixi que els seus pares hi tenen alguna cosa a veure 
en tot això? 

En aquesta versió actualitzada del conte clàssic, la nostra protagonista ajudarà 
als més desfavorits del barri de Hoods a preservar un bé tan preuat com l’aigua 
potable i s’enfrontarà a enemics tan poderosos com coneguts. Reflexionarem 
sobre la indústria i el medi ambient, sobre el consum ètic i responsable i sobre el 
valor de l’amistat i d’actuar de forma correcta davant les injustícies.

200 60 
MIN

3 
ACTOR/ACTRIU

775€ 15 
MIN



CINDER ELLA 
NEW YORK

200 60 
MIN

3 
ACTOR/ACTRIU

775€ 15 
MIN

Primària, de 6 a 12 anys
Ella Enterprises LLC és una de les agències de notícies més importants de 
Nova York. La Cinder és l’arrogant hereva d’aquest gran imperi situat a la 
Sisena Avinguda. Un dia, acompanyant a la seva mare de compres, passen 
per la botiga d’enllustradors de sabates de Rockefeller Center. L’Anthony, un 
noi del Bronx fill d’immigrants que hi treballa, es queda captivat per la Cinder 
i per la conversa que escolta de les dues: necessiten un reporter gràfic a 
la secció de cultura. I és que l’Anthony té una fascinació per la fotografia i 
el periodisme. Quan organitzin el concurs per trobar el millor reporter de 
Nova York, el tindran en compte entre els milers de candidats? L’ajudarà la 
Madison, una esbojarrada reportera de successos? I podrà l’Anthony superar 
els entrebancs que la mare de la Cinder li posarà per arribar on ell vol?

En aquesta versió actualitzada de la Ventafocs parlarem del valor de l’esforç 
per aconseguir els nostres sominis, de les desigualtats socials i de la no 
discriminació.

NEW!



LITTLE RED ROCKS
Primària, de 6 a 12 anys
La nostra Caputxeta és una noia viva i perspicaç que viatja a veure la seva 
àvia, antiga estrella del Music Hall, que es troba en perill de perdre la casa. 
En el seu viatge l’acompanya la seva “Llibreta del millor de les persones” i es 
trobarà amb diferents personatges: l’avariciós Llop i una perfumista russa que 
l’ajudarà.
 
Acompanyeu-nos en aquesta versió actualitzada de La Caputxeta, on parlem 
de la riquesa de les persones més enllà de la seva butxaca, de la valentia davant 
de la por, del respecte i apreci per la gent gran i de la relació amb els nouvinguts 
i persones d’origen diferent.

200 60 
MIN

3 
ACTOR/ACTRIU 775€ 15 

MIN



BEAUTY AND 
THE BEAST 

200 60 
MIN

3 
ACTOR/ACTRIU

775€ 15 
MIN

Primària, de 6 a 12 anys
La nostra adaptació moderna de La Bella i La Bèstia transcorre entre Hollywood 
i Londres. La Bella vol ser pilot d’aviació. La Bèstia havia fet bullying a l’escola 
i com a càstig una bruixa el va convertir en un monstre. Durant la forçosa 
convivència dels dos, la Bella descobreix la bellesa interior de la Bèstia, li 
ensenya a estimar la lectura i li obre les portes a un món ple d’aventures.

Amb aquesta apassionant història musical amb molt d’humor, cançons de somni, 
una madrastra addicta a les xarxes socials, interacció i amb girs inesperats, 
encomanarem la  il·lusió per aprendre coses noves. També mostrarem el 
valor de l’amistat i el fet de no jutjar les persones pel seu aspecte exterior o 
aparents mancances, sinó per la seva veritable vàlua interior.



JEKYLL AND HYDE
Secundària, de 12 a 18 anys
La Lucy, una jove i intrèpida investigadora, rep un missatge urgent del seu 
amic d’infantesa perquè l’ajudi. Al brillant estudiant de medicina Jekyll li passen 
coses molt estranyes: es desperta a llocs on no recorda com hi ha arribat, sent 
veus que el criden i de dia es troba molt fatigat… Descobrirà la Lucy què li passa 
al seu bon amic? Hi té alguna cosa a veure la mare de Jekyll, una científica 
mundialment famosa i una mica esbojarrada?
 
Acompanyeu-nos en aquesta versió musical del clàssic d’intriga de Robert 
Louis Stevenson amb cançons plenes de misteri i personatges extravagants 
on parlarem sobre l’existència del bé i del mal, de la sinceritat, de les falses 
aparences i de l’engany a nosaltres mateixos i als qui tenim al voltant.

200 60 
MIN

3 
ACTOR/ACTRIU

775€ 15 
MIN



200 60 
MIN

3 
ACTOR/ACTRIU

775€ 15 
MIN

RAPOPZEL 
Cicle Superior de Primària i Secundària
La nostra moderna Rapunzel és una noia rebel i malcarada. Es porta molt 
malament i el seus pares la castiguen sovint sense poder sortir de casa. A la 
seva habitació ella ha creat un univers paral·lel ple de música pop, rap, hip-hop, 
reggaeton. I li encanta cantar a totes hores. Quan s’assabenta que a la seva 
ciutat, a New Orleans, s’està organitzant el próxim càsting d’American Idol no 
s’ho pot creure. Aquell dia el seu ídol serà entre el jurat del programa. Com podrà 
escapar-se de casa i assistir al concurs? Serà el seu cantant favorit tan perfecte 
com ella s’imagina?

Acompanyeu-nos en aquesta versió actualitzada de la història dels germans 
Grimm, Rapunzel, on parlarem de la solitud, de les xarxes socials, de la fama a 
qualsevol preu  i de les relacions superficials.

NEW!



Ens ho hem passat super super bé avui 
i, tant petits com grans, hem gaudit 
moltíssim. Segur que l’any que ve 
repetirem. Les cançons i el material són 
genials i vosaltres sou un gran equip ! 
Moltíssimes felicitats!
Sílvia Pomada, Escola Santa Teresa 
Ganduxer, Barcelona.

Ha estat un espectacle molt dinàmic i 
interactiu. Ens ha agradat que els alumnes 
poguessin participar i formessin part de 
l’espectacle.
Tània Ballori, Escola Castell de Farners, 
Santa Coloma de Farners.

La valoració dels tallers és molt positiva. 
Tant en Marc com la Laura han sabut 
portar molt bé als alumnes i motivar-los 
per treballar. Totes les classes coincideixen 
en que s’ho van passar molt bé i que els va 
encantar. Moltíssimes gràcies per tot.
Marta Franch, Escola Joana d’Empúries, 
Castelló d’Empúries 

L’obra de teatre ens ha encantat. Les 
cançons ajuden a donar dinamisme a 
l’obra. Els actors són genials i tenen unes 
veus magnífiques! La història està molt ben 
treballada i no costa d’entendre.
Raquel Aguilà, Santa Coloma de Farners.

El que més ens ha agradat és la qualitat 
dels actors també com a cantants. 
La pronunciació i dicció de l’anglès, 
l’entusiasme i actitud dels actors i la idea de 
la versió del conte.
Participants de l’English Day a Sant Adrià de 
Besòs.

Tothom diu que molt bé. Aquests nois tenen 
una veu que posa la pell de gallina! Els profes 
diuen que molta qualitat!
Montse Muntades, CRP del Berguedà.

Molt bon espectacle amb molt bons 
professionals! Als nens els hi va encantar 
i als mestres també. Moltes gràcies i bona 
feina!
Jara Figueras, Escola Maria Bores, La Pobla 
de Claramunt.

Els talleristes han fet un treball 
excel·lent, amb una molt bona capacitat 
comunicativa i bon tracte amb l’alumnat. 
Ha estat una activitat nova i diferent i la 
canalla estava molt entusiasmada. Tenien 
un molt bon record de l’Oh Happy Day i 
els ha semblat genial participar en el taller.
Pilar Oller, Escola Ginesta, Matadepera.

OPINIONS
El vostre feedback Tots vam quedar gratament sorpresos 

amb la qualitat de l’espectacle. Ens 
vam sentir privilegiats de tenir aquell 
muntatge de llums, la posada en escena 
i la qualitat de les seves veus en el 
nostre humil gimnàs.
La mestra de música va quedar 
meravellada per l’adaptació musical i 
alumnes que no entenen gaire l’anglès, 
van estar seguint el fil durant tota l’obra.

Carolina Godoy, Escola Agnès, Sitges



1 show 2 shows 3 shows

Per als més petits
De 3 a 8 anys, un actor, màx. 75 alumnes

Pinocchio 

The Ugly Duckling

Patufet-Tom Thumb

PREUS

Els preus són finals i inclouen material pedagògic, el transport, 
l’escenografia i els equips de so i de llums. Preus exempts d’IVA.

775€ 1450€ 2025€ 

275€ 520€ 750€ 

1 show 2 shows 3 shows

775€ 1450€ 2025€ 
1 show 2 shows 3 shows

300€ 380€ 480€ 
2 tallers 3 tallers 4 tallers

Els grans shows per a la primària

De 6 a 12 anys, 3 actors/ius,   
màx. 200 alumnes

Robin Princess of the Hoods

Cinder Ella New York

Little Red Rocks

Beauty & the Beast 

RaPoPzel

Els grans shows per a la secundària

De 12 a 18 anys, 3 actors/ius,  
màx. 200 alumnes

Jekyll & Hyde

RaPoPzel

Tallers de Teatre Musical
Per primària, secundària i adults



jumpingducks.com

 652 904 103
info@jumpingducks.com facebook.com/jumpingducks

REINVENTEM ELS CLÀSSICS AMB VALORS POSITIUS. 

ACTORS DE TEATRE MUSICAL NATIUS.

VENIM A LA VOSTRA ESCOLA, INSTITUT O TEATRE.

MATERIAL PEDAGÒGIC ESPECÍFIC PER OBRA I CICLE

93 280 82 97


