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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

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!

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.



THE PLASTIC MERMAID
PRIMÀRIA 
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.

DE 6 A
12 ANYS

200 ALUMNES 50 MIN
3 ACTORS/
ACTRIUS 850€ 15 MIN



LITTLE RED ROCKS

PRIMÀRIA
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 6 A
12 ANYS

200 ALUMNES 50 MIN
3 ACTORS/
ACTRIUS 850€ 15 MIN



BEAUTY AND THE BEAST

PRIMÀRIA
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 fada el va deformar. 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 a 
lo “Kim Kardashian”, 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.

DE 6 A
12 ANYS

200 ALUMNES 50 MIN
3 ACTORS/
ACTRIUS 850€ 15 MIN

OUR
HIT

SHOW



THE CHOCOLATE FACTORY
C.S. DE PRIMÀRIA I 
SECUNDÀRIA
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.

DE 12 A
18 ANYS

200 ALUMNES 50 MIN
3 ACTORS/
ACTRIUS 850€ 15 MIN



JEKYLL AND HYDE

C.S. DE PRIMÀRIA I 
SECUNDÀRIA
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.

DE 12 A
18 ANYS

200 ALUMNES 50 MIN
3 ACTORS/
ACTRIUS 850€ 15 MIN



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

25-30 ALUMNES 60 MIN
320€ (2 TALLERS)
450€ (3 TALLERS)
560€ (4 TALLERS)



UGLY DUCKLING

INFANTIL I C.I. DE PRIMÀRIA
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.

DE 3 A
8 ANYS

75 ALUMNES 40 MIN
1 ACTOR /
ACTRIU 320€ 15 MIN

NEW VERSION



PATUFET-TOM THUMB

INFANTIL I C.I. DE PRIMÀRIA
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.

DE 3 A
8 ANYS

75 ALUMNES 40 MIN
1 ACTOR /
ACTRIU 320€ 15 MIN



PUFF, THE MAGIC DRAGON

INFANTIL I C.I. DE PRIMÀRIA
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

75 ALUMNES 40 MIN
1 ACTOR /
ACTRIU 320€ 15 MIN



BILLY ELLIOT

C.M. I C.S. DE PRIMÀRIA
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.

DE 8 A
12 ANYS

75 ALUMNES 40 MIN
1 ACTOR /
ACTRIU 320€ 15 MIN



El vostre feedback

Ha estat una passada!! El nivell 
d’anglès brutal, els nens han 
pogut interactuar al llarg de tota 
l’obra, la qualitat de l’actuació 
fantàstica, les cançons molt 
maques... TOP! La recomanem 
pels nens de l’any que ve!
Sandra Lladó - Sagrat Cor Sarrià

Ens ha encantat l’obra i la posada 
en escena. L’actor genial i amb 
una interacció excel.lent amb 
els infants. Són molt petits i tot 
i així van seguir perfectament el 
fil conductor. Els fulls de treball 
molt complets, em van servir 
per presentar personatges i 
conèixer la història. Les cançons 
molt divertides. Repetirem segur!! 
Gràcies per tot!
Rebeca Gómez Escola Mas 
Boadella

Els tallers són una activitat molt 
lúdica en la qual els alumnes 
disfruten molt. Les coreografies 
són fàcils i entretingudes. El ritme 
del taller és molt bo! L’actor que va 
venir té moltes habilitats actives i 
un nivell d’anglès molt bo.
Núria Paré / Institut del Ter

Ens ha agradat tot! La temàtica, 
les cançons, l’actuació dels actors i 
actrius, la durada ... ha estat genial!
Fina vendrell, Sant Josep Navàs

Els actors han estat molt 
generosos en la seva implicació 
i tenen una excel·lent dicció. Una 
preparació i instal·lació perfecta, 
molta professionalitat, puntualitat 
i rapidesa en organitzar-se i 
entendre’s.
Jordi Viña. INS Pablo Ruiz Picasso

El fet que els actors i les actrius cantin 
en directe és excel·lent! Ha sigut 
una obra molt divertida i els actors i 
les actrius ho han fet molt, molt bé! 
Agraïm molt també que al final ens 
doneu l’oportunitat que els alumnes 
interactuïn amb algunes preguntes 
amb els actors i actrius.
Núria Prat- Escola Lillet a Güell

Ha estat una obra molt dinàmica que 
ha captat l’atenció dels infants des del
principi. Agraïm el material rebut per 
fer un treball previ/posterior.
Jennifer Gomez, escola Pompeu Fabra

Ens ha agradat moltíssim les diferents 
cançons i la professionalitat dels 
diferents actors. També ens ha gradat 
especialment els diferents missatges 
que s’intenten transmetre.
Laura Perez Escola Jaume Ferran i 
Clua

L’obra de Patufet és molt adient 
per l’edat, molt divertida, els nens 
van gaudir molt, van riure i era fàcil 
d’entendre per a ells.
Carla García, Escola del Sol

És tot molt visual i encara que els 
alumnes no entenguin l’obra la 
poden seguir força bé. L’actor ho 
fa molt bé i la seva veu a l’hora de 
cantar és fantàstica. La interacció 
amb els alumnes és molt bona.
Estefania Pérez, Escola La Roureda

Hem actuat per:

L’actor ha connectat molt bé amb 
l’alumnat. És una obra molt visual i 
atractiva.
Judit Boixader, Escola d’Olvan



1 show 2 shows* 3 shows*

Shows per a grups petits

850€ 1.590€ 2.250€ 

320€ 590€ 825€ 

1 show 2 shows* 3 shows*

1 show 2 shows* 3 shows*

2 tallers 3 tallers 4 tallers

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

Per primària, secundària i adults

850€ 1.590€ 2.250€ 
The Chocolate Factory
Jekyll & Hyde

Patufet-Tom Thumb
Puff, The Magic Dragon
Ugly Duckling
Billy Elliot

The Plastic Mermaid
Little Red Rocks
Beauty and the Beast

Tallers de Teatre Musical

Preus
320€ 450€ 560€ 

De 3 a 12 anys, un actor, màx. 75 alumnes

SH
O

W
S

 Fem 
pressupostos 

a mida! 

* Preus per mateix dia i lloc



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/
625 118 376


