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Activitats als centres educatius
Volem incloure a l’imaginari dels infants què és una caixa escènica  
i les seves possibilitats empàtiques i de coneixement.  
Volem que entrin a l’escenari fent-hi una mirada més polièdrica  
i convertir el teatre una eina d’aprenentatge de múltiples aplicacions.

La caixa del Lliure 
per a educació infantil  8

La caixa del Lliure 
per a educació primària  9
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Activitat escènica. El Lliure del futur
Des del Teatre Lliure proposem espectacles per a totes les franges  
d’edat perquè el teatre pugui ser present en tot el creixement dels infants.  

Espectacles per a La caixa del Lliure  10  

 Un tros de pa          
 The Watching Machine / La caixa màgica          

RAVE  12
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Activitat escènica. Accions educatives
La riquesa de les accions contribueix a formar els infants com a alguna 
cosa més que bons espectadors i proposa les primeres llavors per al diàleg, 
l’associació d’idees, l’esperit crític i la capacitat d’expressar-se.

Entre bambolines!  13

Taller: Obrim la caixa!  14

Dossiers de petites crítiques  15

MÉS INFORMACIÓ I RESERVES

Alícia Gorina
Programa educatiu

programaeducatiu@teatrelliure.com 
664 862 685
www.teatrelliure.com

DATA D’INSCRIPCIÓ 
A partir del 16 de juny
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Activitat digital
Una oportunitat per aprofundir en l’activitat presencial del teatre  
sense barreres de distància o temps, i fer del Teatre Lliure un teatre sense límits.  

Lliure Estudi  7
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Presentació del Programa educatiu 
per a infantil i primària
Al Teatre Lliure el Programa educatiu ha passat a ser uns dels eixos vertebrals 
i vertebradors de la nostra activitat. Per això hem creat un Programa educatiu 
sòlid amb un conjunt d’accions tant als nostres escenaris com als centres 
educatius, avalat pel Segell de Qualitat Educativa del Consell d’Innovació 
Pedagògica de l’Ajuntament de Barcelona 

Aquesta temporada el nucli del Programa educatiu se situa a l’Espai Lliure, 
convertint-lo en l’espai del teatre destinat a ser el viver de la creació nova i 
públics nous, perquè aquest serà el futur de les nostres arts. La nostra voluntat 
principal és generar més cultura del teatre, entenent-lo com una manifestació 
autèntica, real i necessària de socialització, comunicació i expressió de la nostra 
societat, tot garantint-ne una major presència en cadascuna de les etapes de 
creixement dels infants, joves i adults.

Tant és si porteu el vostre alumnat d’infantil i primària per primer cop al teatre, 
o si us interesseu per primera vegada en les arts escèniques: tinguin l’edat 
que tinguin, els volem al Lliure. Perquè tothom pugui treure profit de les arts 
escèniques, ampliar coneixements, accentuar el pensament crític i participatiu, 
educar la mirada teatral, reflexionar sobre la societat en què vivim i rebre estímul 
per a la sensibilitat, la creativitat, la imaginació i la capacitat d’expressar-se.

En aquest sentit presentem activitats als centres educatius i, dins de la 
programació d’El Lliure del futur, espectacles i accions educatives per a infants 
dels 3 als 12 anys!

Necessitem tancar el parèntesi que hem viscut aquests dos anys, sortir del fosc 
i tornar al present, tornar al teatre per significar-nos com a societat mitjançant 
les nostres històries i deixar que la imaginació no tingui límits. 

Veniu al teatre a viure una experiència única!
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ACTIVITATS ALS CENTRES EDUCATIUS

La caixa del Lliure  
per a educació infantil 
Al Teatre Lliure hem desplegat un Programa educatiu per al període 2020/23 que 
desitgem que pugui integrar-se en el futur amb tota naturalitat en la quotidianitat 
del sistema educatiu. El teatre és una assignatura troncal, per a nosaltres, i així 
és com ho volem transmetre. La caixa escènica és el concepte que vertebra 
la proposta d’activitats per a infantil, primària i secundària, com un tòtem al 
voltant del qual es crea un punt de referència sobre com entenem l’experiència 
escènica completa. 

En aquest context, La caixa deL LLiure és la proposta educativa del Teatre Lliure 
per a educació infantil i fins als primers cursos de primària (de 3 a 7 anys). Es 
tracta d’una caixa que representa la caixa escènica d’un teatre i permet que 
els infants entrin a l’escenari fent-hi una mirada més polièdrica, entenent l’art 
escènic d’una manera més global, en el qual participen diferents disciplines 
artístiques. Seguint la filosofia dels antics teatrins, La caixa deL LLiure juga 
al voltant del teatre d’ombres, de titelles i objectes i de la performance per 
descobrir la varietat i infinita diversitat del món, despertar els sentits, plantejar-
se preguntes, investigar les possibilitats del cos i descobrir les mans i les seves 
possibilitats creatives.

La caixa deL LLiure permet treballar des del joc i de manera integral les tres 
àrees de coneixement d’educació infantil: la de descoberta d’un mateix i dels 
altres, la de descoberta de l’entorn i la de comunicació i llenguatges, i permet 
desenvolupar competències bàsiques no només artístiques, sinó també 
lingüístiques, de medi, d’educació en valors i d’autonomia i iniciativa personal. 

Tornar a l’índex

© Sílvia Poch
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ACTIVITATS ALS CENTRES EDUCATIUS

La caixa del Lliure  
per a educació primària 
La Temporada 22/23 completem la implementació del projecte La caixa deL LLiure 
amb una proposta específica per als infants més grans d’educació primària (de 
8 a 12 anys).

La caixa deL LLiure creix. A partir de la proposta educativa iniciada a infantil, 
als cicles mitjà i superior d’educació primària, el petit teatrí es transforma i es 
converteix en un dispositiu de llum, so i escenografia desplegable, que permet 
als infants més grans començar el teatre des de zero i construir el seu propi 
escenari, el seu propi espai escènic a la seva manera i mida. És un espai per 
ser inventat en múltiples direccions, a partir de diferents maneres d’entendre 
el teatre. Una caixa que comprèn un sentit més ampli, més conceptual i més 
abstracte, que permet interactuar-hi amb tot el cos i treballar continguts 
tangencials i propis de les arts de l’espectacle. No tot és ser actor o actriu: hi ha 
molts oficis creatius per fer dins de la caixa. 

Aquesta proposta posa en joc elements visuals, sonors, simbòlics, emocionals, 
escenogràfics, conceptuals i mitològics. Buscant respostes innovadores a 
preguntes que ja signifiquen un repte –i partint de la feina d’artistes de creació 
contemporània–, els alumnes miraran d’entendre l’engranatge del teatre des de 
dins, construir nous mons, elaborar un alfabet emocional i alimentar l’interès per 
allò desconegut. 

Les caixa també és una eina per al professorat: un espai metafòric on treballar 
les matemàtiques, la història o la llengua d’una altra manera. Això la converteix 
en una caixa de coneixement complet. 

En tots dos casos, el Lliure proporciona a les escoles la caixa, una manual 
d’instruccions i formació específica perquè l’alumnat les converteixi en caixes plenes 
de coneixement, intuïció, expressió i experimentació de les històries que els agradin.

Tornar a l’índex

© Sílvia Poch
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ACTIVITAT ESCÈNICA. EL LLIURE DEL FUTUR 

Un tros de pa   
+ Taller: Obrim la caixa!
cia. Les Pinyes

Convidem dos artistes a crear un espectacle per a les dues Caixes del 
lliure! Un per a cicle infantil i un altre per a cicle superior, i a més un petit 
taller per descobrir cadascuna de les caixes! 

Després de l’experiència de la temporada passada, tornem a convidar dos artistes 
de teatre visual i d’objectes a fer espectacles pensats específicament per a 
cadascuna de les caixes. Així les converteixen en unes caixes escèniques en ple 
funcionament.  

A Un tros de pa, la Cia. Les Pinyes planteja una quedada amb amics per preparar 
l’esmorzar als infants de P3, P4 i P5. Què us ve de gust? Un pastís? Un entrepà? I 
si fem galetes? Sigui com sigui, ens haurem d’embrutar i ficar les mans a la massa, 
i creiem que si ho fem entre tots ens pot sortir un pa molt bo. Ens endinsem en 
un viatge de companyonia i solidaritat en què la farina, el paper i el cordill prenen 
forma i vida per fer gaudir d’una experiència visual i sensitiva.

La Cia. Les Pinyes neix al 2019 i està formada per tres actrius de teatre visual 
de l’Institut del Teatre. A partir d’aquest llenguatge, treballen de manera 
interdisciplinària i donen importància al moviment i a la música. Algunes de les 
seves creacions són La favera màgica, BROSSA és BROSSA i Glassmur. La Cia. 
Les Pinyes ha acompanyat el projecte La caixa deL LLiure a l’escola Marta Mata 
durant la Temporada 21/22. 

A més, el 21 de novembre al matí oferim un taller d’experimentació amb La caixa 
deL LLiure d’infantil conduït per la companyia. En grups reduïts, els infants podran 
descobrir aquesta proposta educativa i jugar-hi, i entendre així alguns secrets de la 
màgia del teatre. 

Tornar a l’índex

IDEA ORIGINAL, CREACIÓ  
I DIRECCIÓ
Cia. Les Pinyes
INTERPRETACIÓ
Marta Asamar Garcia,  
Cèlia Castellano Algaba  
i Noèlia Fajardo Franch
COPRODUCCIÓ
Teatre Lliure amb les artistes

OBJECTIUS DIDÀCTICS 
Referits a fets, conceptes i temes
Fomentar la solidaritat i la 
companyonia. Valorar l’artesania, 
l’ofici i el treball manual.
Referits als procediments
Estimular la imaginació, la  
creativitat, l’experimentació, la 
sensibilitat i la curiositat a través de 
les possibilitats infinites de joc i de 
representació del món d’una caixa 
escènica, parant especial atenció en 
l’experiència visual i sensitiva. 
Referits als valors, actituds  
i normes
Valorar les arts escèniques com a 
forma d’expressió. Mostrar curiositat 
i interessar-se pel món del teatre i de 
les arts visuals i plàstiques. Aprendre 
a ser espectadors coneixedors, 
sensibles, respectuosos i conscients 
de les arts escèniques.
Objectius del taller
Descobrir les possibilitats de joc de 
La caixa deL LLiure. Entendre el teatre 
com un joc multidisciplinari amb 
cossos, colors, llums, so, objectes, 
espais... Afavorir la descoberta, 
l’experimentació, la representació 
mental, la comunicació, la 
convivència, l’autonomia, 
la imaginació, l’expressió... 
Despertar els sentits i investigar les 
possibilitats creatives del cos.
IDIOMA
En català
EDAT RECOMANADA
De 3 a 5 anys (cicle infantil)
PREU PER A GRUPS D’ALUMNES
7 € (taller inclòs)
DATES DE L’ESPECTACLE
Del 7 a l’11 de novembre
HORARIS
De dilluns a divendres a les 09.30 h  
i a les 11.30 h
DATA DEL TALLER
21 de novembre
HORARIS DEL TALLER
09.30 h, 10.30 h, 11.30 h  i 12.30 h
SALA
Montjuïc. Espai Lliure
AFORAMENT
56 persones
DURADA APROXIMADA  
DE L’ESPECTACLE
40’
DURADA DEL TALLER
45’

© cia. Les Pinyes
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ACTIVITAT ESCÈNICA. EL LLIURE DEL FUTUR 

The Watching Machine /  
La caixa màgica    
+ Taller: Obrim la caixa!
Macarena Recuerda Shepherd

L’artista Macarena Recuerda Shepherd utilitza el dispositiu de la Caixa del 
lliure per a educació primària per explorar les il·lusions òptiques de la 
llum, les ombres i els reflexos. 

La màquina de mirar era el nom que rebien aquells objectes del segle xix que, 
a través de miralls i obturadors, creaven il·lusions òptiques. A la peça The 
Watching Machine / La caixa màgica, l’artista imaginarà que la maquinària 
generadora d’il·lusió és La caixa deL LLiure en si. Amb ella i altres dispositius, 
jugarà amb la llum, les ombres i els reflexos creats pel cos per dur a terme 
efectes òptics i experimentar i reflexionar sobre què és la il·lusió, què és la 
representació i què és la convenció teatral. 

Centrant-se en la percepció de l’espectador, en la convenció dels dos nivells que 
comunament trobem damunt d’un escenari, el de realitat i el de ficció, l’artista 
construirà dues narracions. D’una banda, la del cos i els objectes en l’espai davant 
del públic que els observa. I paral·lelament, la d’una altra realitat que s’explica 
en les parets i en els reflexos, com al mite de la caverna de Plató: una altra 
construcció i una altra lectura de les imatges que veiem.

Macarena Recuerda Shepherd és una artista visual i escènica que ha creat nombro-
ses obres en teatres i entitats de prestigi en els darrers 10 anys. És fundadora del 
Colectivo Estraperlo, una plataforma de creadors nous difícils d’etiquetar. 

A més, el 22 de novembre al matí oferim un taller d’experimentació amb La caixa 
deL LLiure de primària conduït per l’artista. En grups reduïts, els assistents podran 
descobrir aquesta proposta educativa, jugar-hi i entendre alguns secrets de la 
màgia del teatre. 

IDEA ORIGINAL I INTÈRPRET
Macarena Recuerda Shepherd
CREACIÓ
Jorge Dutor, Ana da Graça, 
Macarena Recuerda Shepherd 
i Miriam Ubanet
COPRODUCCIÓ
Teatre Lliure amb les artistes

OBJECTIUS DIDÀCTICS 
Referits a fets, conceptes i temes
Descobrir les il·lusions òptiques i les 
possibilitats de la màgia, i reflexionar 
sobre la percepció humana, la 
representació i les convencions 
teatrals. 
Referits als procediments
Generar efectes òptics sorprenents 
que estimulin l’experiència visual i 
el sentit de la vista, la imaginació, 
la creativitat, la sensibilitat i la 
curiositat, a partir d’una caixa 
escènica.  
Referits als valors, actituds  
i normes
Valorar les arts escèniques com a 
forma d’expressió. Mostrar curiositat 
i interessar-se pel món del teatre i de 
les arts visuals i plàstiques. Aprendre 
a ser espectadors coneixedors, 
sensibles, respectuosos i conscients 
de les arts escèniques.
Objectius del taller
Descobrir les possibilitats de joc de 
La caixa deL LLiure. Entendre el teatre 
com un joc multidisciplinari amb 
cossos, colors, llums, so, objectes, 
espais... Afavorir la descoberta, 
l’experimentació, la representació 
mental, la comunicació, la 
convivència, l’autonomia, 
la imaginació, l’expressió... 
Despertar els sentits i investigar les 
possibilitats creatives del cos.
IDIOMA
En català (té molt poc text)
EDAT RECOMANADA
A partir de 10 anys (cicle superior)
PREU PER A GRUPS D’ALUMNES
7 € (taller inclòs)
DATES DE L’ESPECTACLE
Del 14 al 18 de novembre
HORARIS DE L’ESPECTACLE
De dilluns a divendres a les 09.30 h  
i a les 11.30 h
DATA DEL TALLER
22 de novembre
HORARIS DEL TALLER
09.30 h, 10.30 h, 11.30 h i 12.30 h
AFORAMENT
56 localitats
SALA
Montjuïc. Espai Lliure
DURADA APROXIMADA  
DE L’ESPECTACLE
45’

© Gorka Bilbao
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© Hugo Cornelles

CREACIÓ I DIRECCIÓ  
Silvia Delagneau
INTÈRPRETS
Repartiment en curs
PRODUCCIÓ  
Teatre Lliure

OBJECTIUS DIDÀCTICS
Referits a fets, conceptes i temes
Reflexionar sobre temes com el 
clima, la Terra, l’origen de la vida 
i la cadena que la fa possible, i el 
sentit de l’existència. Donar espai 
al misteri i la sacralitat que envolten 
l’origen de la vida i del teatre.
Referits als procediments
Generar una experiència escènica 
intensa per estimular la imaginació 
i la percepció. Gaudir de les arts 
escèniques en un espectacle 
immersiu. Explorar les possibilitats 
de joc de la maquinària escènica 
del teatre.
Referits als valors, actituds  
i normes
Valorar les arts escèniques com a 
forma d’expressió. Mostrar curiositat 
i interessar-se pel món del teatre i de 
les arts visuals i plàstiques. Aprendre 
a ser espectadors coneixedors, 
sensibles, respectuosos i conscients 
de les arts escèniques.
IDIOMA
En català (té molt poc text)
EDAT RECOMANADA
De 6 a 10 anys (cicle inicial i mitjà)
PREU PER A GRUPS D’ALUMNES
7 €
DATES
Del 15 de febrer al 5 de març
HORARIS
Dimecres, dijous i divendres  
a les 09.30 h i a les 11.30 h
SALA
Gràcia
DURADA
40’

ACTIVITAT ESCÈNICA. EL LLIURE DEL FUTUR 

RAVE
Silvia Delagneau

RAVE és la proposta de l’escenògrafa i creadora Silvia Delagneau per a 
públic infantil. Es tracta d’una celebració, un viatge participatiu per les 
quatre estacions durant el qual la maquinària del teatre pren vida.

De vegades, com que portem a la motxilla un paraigua o una capelina, ens 
importa un rave si plou o fa sol, si les bruixes es pentinen. Tant se’ns en dona 
naps com cols, que el cel sigui rogent o que una flor no faci estiu, quan tenim 
on aixoplugar-nos i una bona estufa o algun ventilador per aclimatar-nos. Però 
resulta que la primavera la sang altera i sovint prenem el rave per les fulles quan 
pensem que el món gira al nostre voltant sense incloure’ns en els seus cicles. I és 
que la vida és una festa sense treva, en la qual no deixen de ballar el mar amb la 
lluna, els núvols amb els tubercles, les tempestes amb les flors, els ocells amb els 
peixos, les gebrades amb els còdols, els turons amb les criatures. 

RAVE vol connectar els infants amb el clima, la terra i els orígens, i reflexionar 
sobre com n’és, d’important, sortir també dels nostres aixoplucs. Prendre 
consciència de la cadena que fa possible la vida, la mort, els aliments, la 
descomposició que alimenta les llavors que donen fruit per seguir el cicle de 
la vida. El clima ha marcat l’evolució de les espècies, els llocs que hem pogut 
habitar, la cultura. Durant milers d’anys els nostres avantpassats van ballar i 
cantar celebrant l’origen de la vida, i nosaltres continuem buscant respostes al 
sentit de la nostra existència.  

RAVE és un espectacle participatiu i un ritual comunitari, en el qual els infants 
faran un viatge sensorial a través de les quatre estacions per a reivindicar 
la comunió amb el temps. Un ritual que serà orquestrat per una mèdium 
meteoròloga i una dj/xaman, que cuina amb fenòmens meteorològics fent servir 
tota la maquinària teatral per recrear-los.

Tornar a l’índex

Temporada 22/23
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ACTIVITAT ESCÈNICA. ACCIONS EDUCATIVES

Entre bambolines!
Fem un recorregut guiat per les instal·lacions del Teatre Lliure de Montjuïc per 
descobrir què s’amaga darrera d’aquest escenari de referència internacional, 
en un edifici de gairebé 100 anys d’història. Pujarem dalt de l’escenari, ens 
capbussarem sota la grada, coneixerem diversos espais com ara les galeries, 
entrarem als camerinos, a la sala d’assaig...

A QUI VA DIRIGIDA?  
Primària
NOMBRE MÀXIM D’ASSISTENTS  
25 alumnes
HORARI  
En hores convingudes  
segons disponibilitat 
DURADA APROXIMADA  
30’
PREU  
Gratuït amb l’entrada  
a un espectacle /  
2 € per alumne sense espectacle
FORMA DE PAGAMENT  
Per transferència bancària

Tornar a l’índex

© Sílvia Poch
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ACTIVITAT ESCÈNICA. ACCIONS EDUCATIVES

Taller: Obrim la caixa!
Els dies 21 i 22 de novembre la cia. Les Pinyes i l’artista Macarena Recuerda 
Shepherd oferiran respectivament un taller amb La caixa deL LLiure: ensenyaran 
com funciona el seu mecanisme i els infants, en grups reduïts, podran jugar i 
experimentar directament amb la caixa a partir de diverses propostes de joc 
dels artistes. 

A QUI VA DIRIGIDA?  
Cicle infantil i cicle superior
DATES 
21 de novembre (cicle infantil) 
22 de novembre (cicle superior)
HORARI 
09.30 h, 10.30 h, 11.30 h i 12.30 h
AFORAMENT 
15 infants per sessió
PREU  
Gratuït amb l’entrada a l’espectacle
DURADA 
45’

Tornar a l’índex
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ACTIVITAT ESCÈNICA. ACCIONS EDUCATIVES

Dossiers de petites crítiques
Els dossiers de petites crítiques són un material d’acompanyament dels 
espectacles que vol apropar la noció de la crítica teatral als infants, no per 
formar crítics teatrals, sinó perquè les eines de la crítica fomenten una actitud 
activa de l’espectador que ens sembla interessant incentivar. Despertar el 
sentit crític permet mirar d’una altra manera el món més enllà del teatre. 
Ajuda a qüestionar-lo, a entendre la complexitat, la confrontació d’idees, i a 
observar el món anant una mica més enllà. Traspassar el simple “m’agrada” 
/ “no m’agrada” –la cultura imperant de l’impuls del like– i fer-se preguntes 
com ara per què un espectacle avorreix, irrita, fa riure, fa plorar, fa pensar o 
envola la imaginació. Els dossiers de petites crítiques relacionen els espectacles 
programats amb determinats aspectes del llenguatge escènic. Cada producció 
servirà per plantejar una de les característiques de l’espectador actiu, 
acompanyat d’exercicis posteriors per fer a classe, adaptats a l’edat dels 
infants. 

A QUI VA DIRIGIDA?  
Infantil i primària
PREU  
Gratuït 
PROPOSTA DE TREBALL  
PER A LA TEMPORADA 22/23  
Un tros de pa (treballarem el teatre 
visual i d’objectes), The Watching 
Machine / La caixa màgica 
(treballarem el concepte de màgia), 
RAVE (treballarem la maquinària 
teatral).

Tornar a l’índex

© Sílvia Poch
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ACTIVITAT DIGITAL

Lliure Estudi
Lliure Estudi és un espai digital per acollir material d’interès educatiu per a totes 
les edats, tant per a professionals com per a públic general. D’aquesta manera, 
volem acompanyar els ciutadans –en edat d’estudiar o no– abans i després dels 
espectacles, i transformar l’experiència escènica amb un coneixement  
més ampli.

Aquest espai digital tindrà un suport web que veurà la llum al gener del 2023.  
Hi podrem trobar vídeos-tutories per fer ús de La caixa del Lliure a les escoles, 
visites 3D als espais del Lliure, entrevistes en profunditat dels workshops 
internacionals, podcast amb entrevistes als artistes, visionats de l’Escola de 
pensament, articles, dossiers de petites crítiques i de pensament crític, els 
Cosmos, etc.

A QUI VA DIRIGIDA?  
Professorat i alumnat  
de totes les edats
PREU  
Gratuït 

Tornar a l’índex
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...i que la  
imaginació 
broti


