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SOM 
DIFERENTS
Els nostres valors

PRINCESA / PRÍNCEP:
Educació en la igualtat 

de gèneres

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.

Reinventem 
els clàssics!



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: 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.



DE 12 A
 18 ANYS

NEW!



THE CHOCOLATE 
FACTORY
C.S. DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA, DE 12 A 18 ANYS
La Charlie és una noia molt espavilada que viu amb la seva àvia, una 
enèrgica activista pels drets de les dones. Vol estudiar arquitectura, 
però a casa no tenen prou diners i, a més, és una carrera “per a 
homes”... De sobte, un dia, la sort li fa guanyar una curiosa loteria 
on el premi és poder treballar a la fàbrica de xocolata del senyor 
Wonka.
En aquesta història descobrirem les dificultats que pateixen les 
dones per a fer-se un lloc en un món que divideix les persones per 
raons de gènere. Gràcies a la extravagant cuinera de la fàbrica i 
a la seva àvia, la Charlie podrà aconseguir el seu somni i, a més, 
desemmascarar l’estructura de comerç injust que el senyor Wonka 
ha creat d’amagat. Un musical on reflexionarem sobre situacions 
de justícia social, com la discriminació que pateixen les dones o 
l’explotació laboral.

200 ALUMNES

60 MIN

3 ACTORS/
ACTRIUS

795€ 

15 MIN



DE 6 A
 12 ANYS

NEW!



THE PLASTIC 
MERMAID
PRIMÀRIA, DE 6 A 12 ANYS
L’Ariel és una sirena que des de fa anys col·lecciona objectes ‘preciosos’ 
que venen de fora del mar. Cada cop n’hi ha més i al mar hi ha dies 
que no hi arriba ni la llum del sol ni l’oxigen...tot són plàstics! L’Ariel 
sortirà a investigar què està passant, però la bruixa Úrsula només li 
pot donar cames a canvi de la seva preciosa veu.
Mentrestant, l’Eric, un jove pescador, està molt amoïnat perquè fa 
mesos que no pesca peixos, sinó que torna amb les xarxes plenes de 
plàstics que algú aboca al mar. Potser la nova empresa de reciclatge 
dels germans més rics del poble, la Sue i el Joe, hi té alguna cosa 
a veure? Aconseguirà l’Ariel fer-se entendre i explicar als humans 
què està passant? La creurà l’Eric quan li digui que és una sirena? 
Quins paranys els posaran els germans per continuar-se enriquint i 
contaminant?
Acompanyeu-nos en aquesta versió del clàssic on reflexionarem 
sobre la utilització del plàstic en la nostra vida quotidiana i parlarem 
de les accions que encara podem fer per salvar els nostres oceans i 
de retruc el planeta i a nosaltres mateixos.

200 ALUMNES

60 MIN

3 ACTORS/
ACTRIUS

795€ 

15 MIN



BILLY ELLIOT
CICLE MEDIO I SUPERIOR DE PRIMÀRIA, DE 8 A 12 ANYS

Billy és el nostre musical més participatiu. En aquest espectacle 
acompanyarem el Billy en el seu viatge per descobrir la seva veritable 
passió, la dansa, i alhora, per veure les seves dificultats per expressar 
lliurement allò que li agrada, sense por a ser menystingut per la resta 
d’amigues i amics.
Hi ha aficions de nenes i aficions de nens? Per què se’n riuen de 
nosaltres quan no actuem com ho fa la majoria, quan trenquem amb 
allò establert? El Bullying serveix per amagar les pròpies pors dels qui 
el fan?
La història del Billy, en primera persona, ens descobrirà quines armes 
tenim per transformar en positiu allò que a priori sembla negatiu i què 
podem fer quan els altres fan mofa de nosaltres.

75 ALUMNES

45 MIN

1 ACTOR/
ACTRIU

295€ 

15 MIN



DE 8 A 
12 ANYS

NEW!



ALADDIN AND THE 
ENCHANTED LAMP
INFANTIL I CICLE INICIAL DE PRIMÀRIA, DE 6 A 10 ANYS

L’Aladdin és un noi de família pobra que viu al desert i té un company 
de classe, en Jaffar, a qui no li agrada gens l’escola. Un dia en Jaffar 
li demana que l’acompanyi a la Cova de les Meravelles a buscar un 
tresor, i quan el troben, aquest és ple de monedes, or i pedres precioses. 
L’Aladdin no se’n pot estar d’agafar unes monedes… amb això podria 
ajudar tant a la mare! Però, de sobte… un terratrèmol ho sacseja tot 
i apareix la Genia! Quins desitjos li demanarà l’Aladdin? Com evitarà 
que en Jaffar destrueixi la seva escola? Alliberarà l’Aladdin a la Genia 
de la llàntia meravellosa com ella li ha demanat?
Acompanyeu-nos en aquesta versió del clàssic, on treballarem la 
gratitud i el respecte vers les persones que ens ajuden, el valor de 
l’esforç i de conèixer les pròpies limitacions, la necessitat de demanar 
ajuda i ser honest i, finalment, les diferències entre cultures com 
a element enriquidor per a tothom. En els materials pedagògics 
treballarem els colors, el menjar, les peces de roba, les rutines diàries 
i sobre com demanar les coses amb respecte.

75 ALUMNES

45 MIN

1 ACTOR/
ACTRIU

295€ 

15 MIN



DE 6 A 
10 ANYS

NEW!



DE 6 A
12 ANYS



CINDER ELLA 
NEW YORK 200 ALUMNES

60 MIN

3 ACTORS/
ACTRIUS

795€ 

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.



DE 6 A
12 ANYS



200 ALUMNES

60 MIN

3 ACTORS/
ACTRIUS

795€ 

15 MIN

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.



DE 12 A
18 ANYS



200 ALUMNES

60 MIN

3 ACTORS/
ACTRIUS

795€ 

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.



PUFF, THE MAGIC 
DRAGON75 ALUMNES

45 MIN

1 ACTOR/
ACTRIU

295€ 

15 MIN

INFANTIL I CICLE INICIAL DE PRIMÀRIA, DE 3 A 8 ANYS

Jack Paper és un nen que ha anat a passar les vacances a la vora del 
mar. Un dia a les golfes troba un mapa pirata amb un senyal i unes 
paraules màgiques: Puff Puff Puff...Serà un tresor pirata? Decideix 
investigar-ho i anar fins allà. De sobte, un rugit estrident l’espanta... 
és un drac! Al principi es tenen por, però en Jack descobreix aviat que 
en Puff no és cap drac perillós, només té ganes de tenir amics. Junts 
jugaran a fet i amagar, a un dos tres pica- paret, a saltar a la corda. 
S’ho passen d’allò més bé fins que els interromp la pirata Mary Read! 
Quines altres aventures viuran plegats? Per què s’amaga en Puff? 
Durarà la seva amistat per sempre?
Acompanyeu-nos a viure l’entranyable història del drac Puff i el seu 
amic Jack, on redescobrirem els jocs tradicionals de pati i treballarem 
les accions, els colors i els animals de platja. També tractarem 
temàtiques com la solitud, l’amistat entre éssers molt diferents, la 
perseverança, la importància de cuidar-nos els uns als altres i de 
tenir benestar físic amb una vida activa.



DE 3 A 
8 ANYS



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 ALUMNES

45 MIN

1 ACTOR/
ACTRIU

295€ 

15 MIN



DE 3 A 
8 ANYS



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 ALUMNES

45 MIN

1 ACTOR/
ACTRIU

295€ 

15 MIN



DE 3 A 
8 ANYS





TALLERS DE 
TEATRE MUSICAL, 
PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA I ADULTS
Els tallers de teatre musical 100% 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.
Els tallers els imparteixen actors i actrius de teatre musical 
professionals.
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.
Dinamitzem les vostres festes! Les Festes de Nadal, Carnestoltes 
i Fi de Curs seran molt especials! Amb els tallers us ajudarem a 
dinamitzar les vostres celebracions escolars. Els alumnes podran 
cantar i ballar la peça preparada davant de mares i pares, mestres 
i companys.

NEW 
MATERIALS 

AND 
SONGS



El vostre 
feedback

Les cançons són molt xules, ens han 
agradat moltíssim! Donen joc a fer molta 
gestualitat i això ajuda els alumnes a 
aprendre-les. Una setmana després encara 
les van cantant per l’escola!

Sònia Alarcón - Molí de Finestrelles                 

                           

L’actor ho ha fet genial, ha estat molt 
divertit i interpretava molt bé. A més ha fet 
preguntes als nens i els hi ha fet participar, 
això els hi motiva molt.

Ana Martínez, Escola Angela Roca                       

     
Els alumnes estaven encantats i súper 
motivats! Avui no han parat de cantar les 
cançons des de primera hora del matí… 
Fins i tot a l’hora del pati imitaven les 
coreografies que van veure ahir! Al finalitzar 
l’obra vaig preguntar a tothom i totes 
coincidim: l’obra va superar les nostres 
expectatives! Moltes gràcies per tot i seguiu 
així, que feu una feina excel·lent!

Gina Rabasa, Escola Guixot                        

La veritat que els tres grups que van veure ahir 
Pinocchio i Puff van quedar encantats. Se’ls hi va fer 
curt i tot! L’actor ho va fer super bé i va fer el canvi 
d’obra super ràpid. Les tutores van quedar encantades 
i jo només puc agraïr lo fàcil que m’ho heu posat 
tot des del principi. He gaudit molt treballant amb 
vosaltres, crec que s’ha notat perquè m’he après jo 
mateixa totes les cançons!

Salomé – Escola del Bosc, Rubí

Doncs t’he de dir que un cop més ens ha encantat 
l’obra, als professors i als alumnes. Els actors són molt 
professionals i tenen un nivell altíssim. Actuen, ballen i 
sobretot canten molt bé. Els nens han pogut seguir la 
història perfectament, s’entenia tot molt bé. Val a dir 
que el muntatge musical, la il.lumninació i el so eren de 
professionals. Felicitats. Feu un molt bon equip! 

Roser Farrés – Ins Les Marines 



Tota la posada en escena ha estat genial! El format 
musical i les històries que feu trobem que són molt 
adequades per als diferents nivells. Tenen un gran èxit 
entre els alumnes! Ja fa 3 cursos que veniu a la nostra 
escola i que per molts més!! 

Laura Martínez, Escola Pia de Mataró
          

La representació per part de l’actor ha estat molt bona. 
En general ha estat molt motivador pels infants, ha fet 
ús del llenguatge molt clar i repetitiu que els ha enganxat 
i animat a participar. Els infants han sortit encantats!

Cristina Regadera, Josep Tarradellas    
     

La feina del responsable del taller ha estat fantàstica! 
Felicitats i moltes gràcies per oferir un taller d’aquest 
boníssim nivell!  

Marta Lloret Escola Maristes Anna Ravell   

Molt bona escenificació en conjunt, una encertada 
temàtica propera als adolescents, fantàstica combinació 
de parts amb cançons amb parts parlades, la qual cosa 
feia l’obra dinàmica i engrescadora. Continueu fent la 
feina amb la mateixa qualitat actual!

Encarna González. INS La Bastida

              

We had the first play today, Pinocchio... I told 
Mike... it was AMAZING... we so liked it! We 
used to have another theater company and 
It was very hard to move to another one but 
let me say, we hit the jackpot with you. When 
you came the first time, I was amused. Today 
was great... just an actor and such a great 
job. Can’t wait for next Monday. Thank you so 
much!

Jacky Camós, Col·legi  Pompeu Fabra, Salt

Els tallers d’ahir van anar MOLT BÉ. Vam 
estar preparant les cançons durant vàries 
sessions amb moltes ganes i il·lusió a l’aula, 
però crec que en aquest cas el paper de 
l’actor que ens feia el taller va ser clau. Va 
saber connectar amb els infants des del 
començament i els nens i nenes van gaudir 
molt del taller. La sessió, doncs, va passar 
volant i tots es van quedar amb ganes de 
repetir el curs vinent. Per tant, el nostre 
feedback és molt positiu.

Montse Salas – Doctor Alberich i Casas



1 show 2 shows 3 shows

Shows per a grups petits
De 3 a 12 anys, un actor, màx. 75 alumnes

295€ 560€ 795€ 

2 tallers 3 tallers 4 tallersPer primària, secundària i adults

Pinocchio 
Patufet-Tom Thumb
Puff, The Magic Dragon
Aladdin and the enchanted lamp
Billy Elliot

Tallers de Teatre Musical

Preus Consulteu-nos els 
nostres preus per a 

grups bombolla!    

300€ 420€ 520€ 



795€ 1500€ 2190€ 
1 show 2 shows 3 shows

1 show 2 shows 3 shows

Els grans shows per a la primària
De 6 a 12 anys, 3 actors/ius, màx. 200 alumnes

Els grans shows per a la secundària
De 12 a 18 anys, 3 actors/ius,màx. 200 alumnes

795€ 1500€ 2190€ 
The Chocolate Factory
RaPoPzel

Cinder Ella New York 
The Plastic Mermaid
Little Red Rocks
The Chocolate Factory (CS)
RaPoPzel  (CS)

 Fem pressupostos a mida! 



jumpingducks.com

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

652 904 103 info@jumpingducks.com /jumpingducks               /jumpingduckstheatre/
93 280 82 97


