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LLISTAT DE PROPOSTES: 

 

Hola, soc l’Esther i fa déu anys vaig fundar la Cia Patawa, una companyia que 
ofereix activitats de  teatre i música per a tots els públics. 

I, donat que el nostre públic preferit és el públic escolar, enguany hem volgut 
elaborar aquest catàlegque et servirà per trobar diferent activitats 
adaptades a E. Infantil, C. Ininial  i C. Mig. 

Gràcies per la teva atenció i fins aviat.    

Esther  

A aquest catàleg trobareu: 

- Contes teatralitzats amb música i cançons. 

- Contes en anglès amb cançons i danses. 

- Activitats musicals amb instruments de música tradicional i clàssics. 

- Titelles. 

- Teatres i activitats per les diferents festes tradicionals. 

- Tallers amb materials naturals. 

 

Els nostres catxés  

Preu 1. Activitats amb 1 actriu i música: 4,5 €/infants mínim 50 infants 

Preu 2. Contes amb un taller a dins: 5,5  €/infant (mínim 50 infants) 

Preu 3. Activitats amb 2 actrius i música: 7,5 €/ infant classe (mínim 50 infants) 

Segons les vostre necessitats fem passis amb un o dos grups classe sense canvi de preu. 

Els tallers es fan per grups individuals al voltant de 25 infants. 

http://www.ciapatawa.com/
mailto:ciapatawa@gmail.com
http://www.ciapatawa.com/
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L’experiència del Teatre sempre és més màgica a un Teatre. 

 

Els llums, el teló, les butaques, la foscor, l’emoció... 

 

Si tens un a prop de l’escola consulta aquí tot el que et 
podem oferir. 

 

I si t’estimes més que vinguem a la teva escola segueix amb 
aquest catàleg. 

 

 

 

 

https://www.ciapatawa.com/escenari/
https://www.ciapatawa.com/escenari/
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1.- TITELLES I MÚSICA - (E. Infantil, C. Inicial i C. Mig) - (Preu 3) 

 

 

 

 

  

CAGALLUFES EL FOLLET RONDINAIRE 

En Cagallufes no vol tenir amics, ni li agraden la festa 

ni la gresca. I, per tradició familiar, té per obligació fer 

fora a la totes les persones que arriben al bosc. Però, 

que passaria si un dia arriba un grup de canalla que no 

té por a res? 

Un espectacle amb titelles grans, dos actors i cançons 

per parlar de l’amistat i el coratge. 

Per més informació clica AQUÍ. 

TRUITA D’ESTELS 

Que faries si una nit d’hivern et trobessis un estel? 

Això es van preguntar en Medul i la Sofia, i 

l’aventura que van viure no te la pots perdre pas. I 

mentre, al cel, ho sabies que tu també tens un estel? 

Un espectacle amb titelles de taula i titelles grans 

amb música de viola en directe (Actriu i músic). 

Per més informació clica AQUÍ. 

 

ELS INSTRUMENTS MARXEN DE FESTA 

Els instruments tradicionals estan a punt per la festa 

major, impacients I amb moltes ganes de sonar, 

però algú ha tancat la porta de l’armari i no els 

deixa sortir. Com podrem fer festa sense els 

instruments? 

Un proposta amb un músic i una actriu per 

presentar de forma lúdica els principals instruments 

tradicionals catalans. 

Per més informació clica AQUÍ. 

 

https://www.ciapatawa.com/escenari/cagallufes-el-follet/
https://www.ciapatawa.com/escenari/truita-d-estels/
https://www.ciapatawa.com/escenari/els-instruments-marxen-de-festa/
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2.- CONTES TEATRALITZATS PER FESTES TRADICIONALS 

 (Preu 1 excepte Teatret de St. Jordi que és Preu 2) (E. Infantil, C. Inicial) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EN MARRAMEU I LA MARIA CASTANYERA 

La Maria Castanyera s’aixeca quan encara es fosc per collir 
castanyes i vendre-les a la ciutat, però avui s’ha oblidat les 
ulleres. Saps que passarà? 

La història de la Castanyera i totes les cançons de la 

tardor amb titelles. 

Per més informació clica AQUÍ. 

 

PRINCESES, DRACS, CARGOLS I ALTRES ANIMALONS 

Els trobadors volen teatralitzar una llegenda però 
malauradament les coses no surten com estava previst. Però 
qui diu que una princesa no pot enfrontar-se a un drac?.  

La història de Sant Jordi amb cançons i participació per 

transcendir alguns tòpics i passar-ho molt bé. 

Per més informació clica AQUÍ. 

 

EL REI CARNESTOLTES I LA VELLA QUARESMA 

En un poble vivien dos veïns ben diferents: ella prima i esquerpa, 
malcarada, molt neta i formal. Ell gros, barruer i poca vergonya, 
tot el dia endrapant. Saps qui són?, doncs espera que potser et 
voldran ensenyar alguna cosa...  

La història de la Quaresma i en Carnestoltes amb titelles 

molt grans i les cançons de sempre. 

 Per més informació clica AQUÍ. 

   

EL TIÓ MENUT 

El Tió sol cagar llaminadures o petites joguines, neules o turrons, 

però avui el tió menut caga contes i cançons per tots els infants. 

El vols fer cagar? 

Per Nadal els contes de pastorets a la vora del foc i les 

Nadales no poden faltar. A cantar! 

 Per més informació clica AQUÍ. 

https://www.ciapatawa.com/tots-els-contes/en-marrameu-i-la-marieta/
https://www.ciapatawa.com/escenari/per-sant-jordi/?logout=1
https://www.ciapatawa.com/tots-els-contes/el-rei-carnestoltes-i-la-velleta/?logout=1
https://www.ciapatawa.com/tots-els-contes/el-rei-carnestoltes-i-la-velleta/?logout=1
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3.- CONTES I CANÇONS EN ANGLÈS (E. Infantil, C. Inicial i C. Mig) (Preu 3) 

 

4.- TALLERS AMB MATERIALS NATURALS (E. Infantil, C. Inicial) (Preu 2) 

  

LES HISTÒRIES DE MISS DAISY 

A Miss Daisy li agrada explicar contes, però té un 
problema: només sap parlar anglès. Bé, parlar, i 
cantar, i fins i tot ballar en anglès. 
Per sort el Jan en sap una mica i sempre està 
disposat a traduir les paraules més difícils.  
 
Contes en anglès i català amb dues actrius i música. 
Podeu triar entre dues propostes:  
* The enormous carrot 
* The very little hungry caterpillar 
Per més informació pot clicar AQUÍ 

ANEM A FRER UNA ESPELMETA AMB LA PICAFLOR 

L’abelleta Picaflor ha recuperat la seva caseta i per això vol fer un 
regal a totes les nenes i nens de la classe.  

Amb un conte curt i un titella expliquem la importància de 

les abelles per l’ecosistema i després repartim el material 

per fabricar les espelmes amb cera natural i decoració amb 

elements del bosc. 

 Per més informació clica AQUÍ. 

   

ANEM A FER UN INSTRUMENT DE CANYA 

El Rei que tenia orelles d’ase és una història que parla de com un 
secret es pot amagar dins uns instrument. 

Amb aquest conte curt explicarem com abans els pastors i 

altres persones feien instruments amb canyes que 

trobaven. Mostrarem diferents tipus i cada infant podrà 

construir el seu. 

 Per més informació clica AQUÍ. 

   

https://www.ciapatawa.com/tots-els-contes/story-time/
https://www.ciapatawa.com/tots-els-contes/l-abelleta-picaflor-i-l-espelma/
https://www.ciapatawa.com/tots-els-contes/l-abelleta-picaflor-i-l-espelma/
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4.- PROPOSTES ESPECIALS PER EDUCACIÓ INFANTIL (Preu 1) (E. Infantil) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A LA VORETA DEL MAR 

Anirem a la platja, agafarem conquilles, farem castells 

de sorra, nedarem amb els peixets, i fins i tot farem volar 

l’estel. Perquè a la voreta del mar s’està molt i molt bé. 

Proposta sensorial amb música, cançons, i jocs 

visuals, especial per la 1a infància. 

Per més informació clica AQUÍ. 

A LA VORETA DELS NÚVOLS 

Ens enlairarem fins al cel i tocarem els núvols, gaudirem 

de la pluja i cantant farem sortir el sol. L’arc de sant 

Martí sortirà i vindrà el vent del nord i, amb ell, el fred. 

Els fenòmens atmosfèrics per les persones 

menudes amb música i cançons. 

Per més informació clica AQUÍ. 

BITXOS 

El jardí de la caseta s’ha omplert de bitxos i petits 

animalons: abelles, marietes, mosques, papallones, 

cargols... veuen l’aigua entre les flors i tots volen una cançó. 

El nostre repertori té un munt de cançons dedicades 

als insectes i petits animalons, i cantar-les és un goig. 

Per més informació clica AQUÍ. 

 

LA GRANJA MENUDA 

La masovera es lleva ben aviat per despertar i donar de 

menjar a tots els animals. També cal que netegi, tingui cura 

de l’hort i dels fruiters, i li passa el dia volant tot cantant. 

Proposta per treballar tots els animals de la granja i les 

seves cançons. 

Per més informació clica AQUÍ. 

 

https://www.ciapatawa.com/1a-inf%C3%A0ncia/a-la-voreta-del-mar/
https://www.ciapatawa.com/1a-inf%C3%A0ncia/a-la-voreta-dels-n%C3%BAvols/
https://www.ciapatawa.com/1a-inf%C3%A0ncia/bitxos/
https://www.ciapatawa.com/1a-inf%C3%A0ncia/bitxos/
https://www.ciapatawa.com/1a-inf%C3%A0ncia/bitxos/
https://www.ciapatawa.com/1a-inf%C3%A0ncia/la-granja-menuda/
https://www.ciapatawa.com/1a-inf%C3%A0ncia/la-granja-menuda/
https://www.ciapatawa.com/1a-inf%C3%A0ncia/la-granja-menuda/
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5. CONTRES TEATRALITZATS AMB MÚSICA I CANÇONS PER PARTICIPAR 

(Preu 1) (E. Infantil, C. Inicial i C. Mig)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PEIX IRISAT I ALTRES CONTES D’ANIMALS (VALORS) 

El peix irisat és molt bonic, però encara no ha descobert l’alegria 
de compartir. Els animalets volen saber quin gust té la lluna, però 
els caldrà treballar en equip. I la geganta Marcelina aconsegueix 

curar-se un mal rient. T’ho pots creure? Una sessió amb 3 
contes amb valors per parlar de compartir, cooperar i 
gaudir.  

Per més informació clica AQUÍ. 

 

OLIVIA LA NENA VIATGERA 

L’Olivia s’ha amagat al globus volador de la intrèpida 

viatgera Lluna. Vol conèixer altres indrets i a les persones 

que hi viuen, els seus costums i forma de vida.  

Una sessió amb històries de 3 continents per apropar 

costums. 

Per més informació clica AQUÍ. 

 

LES HISTÒRIES DE LA FRIEDEN 

La Frieden viatja pel tot el planeta des de fa milers d’anys i ha 

descobert com les persones podem relacionar-nos pacíficament, 

amb respecte i harmonia. Vols sentir les seves històries? 

Proposta de contes, cançons i reflexió sobre convivència, 

respecte, mediació i pau. 

Per més informació clica AQUÍ. 

 

CONTES DEL MAR DE LA PIRATA CAMALLARGA 

La Pirata Camallarga busca tresors pes mars del sud. Però el seus 

tresors no són joies ni or. Ella busca un tresor molt més valuós i, 

quan el trobi, potser el voldrà compartir amb tu! 

Proposta de contes on les històries i els llibres són el 

veritable tresor. 

Per més informació clica AQUÍ. 

https://www.ciapatawa.com/tots-els-contes/el-peix-irisat-i-altres-animals/
https://www.ciapatawa.com/tots-els-contes/el-peix-irisat-i-altres-animals/
https://www.ciapatawa.com/tots-els-contes/el-peix-irisat-i-altres-animals/
https://www.ciapatawa.com/tots-els-contes/olivia-la-nena-viatgera/
https://www.ciapatawa.com/tots-els-contes/olivia-la-nena-viatgera/
https://www.ciapatawa.com/tots-els-contes/olivia-la-nena-viatgera/
https://www.ciapatawa.com/tots-els-contes/les-hist%C3%B2ries-de-la-frieden/
https://www.ciapatawa.com/tots-els-contes/les-hist%C3%B2ries-de-la-frieden/
https://www.ciapatawa.com/tots-els-contes/les-hist%C3%B2ries-de-la-frieden/
https://www.ciapatawa.com/tots-els-contes/contes-de-pirates/
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Esther Miñarro 

www.ciapatawa.com 

Telf. 654.93.08.85 

ciapatawa@gmail.com 
 

Gràcies i fins aviat 

http://www.ciapatawa.com/
http://www.ciapatawa.com/

