Propostes Diversitat
Familiar
ESPECTACLES PETIT FORMAT
Tots/es nosaltres
A càrrec de Fes-t’ho com vulguis

Sinopsi
Contes per parlar i gaudir de la diversitat familiar. Perquè gairebé
tothom en tenim una de família, com a mínim. I ja se sap que no n’hi
ha dues d’iguals exactament. Com diu un dels personatges “el que
realment importa és que ens agradem i estimem!” Famílies de
capsetes, de campanes, de paraigües, famílies de pingüins...
Espectacle
Durada |
Segment d’edat al que s’adreça |

45 minuts
A partir de 4 anys, públic familiar

Majaliwa

A càrrec de Cacauet Teatre

Sinopsi
La Majaliwa vivia en un poblet de 4 cases just travessant el mar
mediterrani. La Majaliwa plorava tots els dies, i les seves dues mares
estaven molt preocupades…que li devia passar a la petita? Per
descobrir-ho van emprendre un llarg viatge…

Narració i teatrí d’ombres i música en directe
Durada |
45-50 minuts
Segment d’edat al que s’adreça |
A partir de 5 anys, públic familiar
Necessitats tècniques
Es necessita una sala que es pugui enfosquir
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La família de les germanes Algaba
A càrrec de La Boia Teatre
Sinopsi
Aquesta és la història de la Joana i la Mariona, dues germanes, on una
d’elles haurà d’explicar a la classe que té dues mares. Per fer-ho rebrà
l’ajuda d’una amistat molt especial , l’ADRI un mosquit verd que ve del
Planeta Verd, i serà qui li donarà la joguina perfecta per demostrar que
hi ha 83.521 diferents tipus de famílies al Planeta Terra!!!
Narració + taller
Durada | 30 minuts narració/ 30 minuts taller
Segment d’edat al que s’adreça | A partir de 4 anys, públic familiar

TALLER DE TITELLES RECICLATS: Un cop acabat l’espectacle es realitzarà un taller de titelles reciclats de d’una
unitat familiar ( per exemple: dos pares i dos fills, una mare soltera i un fill, un pare solter i una filla, dues mares
i dues filles, un pare- una mare – una fillaun fill, dos avies- dos nets i dues netes....) El taller serà dirigit per la
Mariona i la Joana, el titella, que anirà per les taules de totes les nenes i nens que realitzin el taller veien quins
titelles d’unitats familiars estan creant.

HORA DEL CONTE
Famílies diverses
A càrrec de Clara Gavaldà

Sinopsi
Voleu saber com viuen i com son famílies d'altres llocs del món? Doncs
veniu a aquesta narració on viatjarem al zoo de Nova York, o podrem
entrar a casa d'una nena que va venir de molt lluny. Coneixerem
famílies amb maneres diverses... d'estimar.
Narració
Durada | 45 minuts
Segment d’edat al que s’adreça |
Necessitats tècniques

A partir de 4 anys, públic familiar

Taula petita i cadira de fusta a l'escena, i aigua per beure durant la sessió.
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Orgull de ser com som
A càrrec de Clara Gavaldà

Sinopsi
Voleu saber què va passar al Zoo de Nova York amb Roy i el Silo? Voleu
veure ceres gegants que dibuixen de veritat? o conèixer la història
d’un ós valent i decidit que vol assemblar-se a la Rínxols d'Or? Doncs
veniu a aquesta narració on entendrem que cadascú és com és a la
seva manera. Tots i guals en drets i deures però ricament diferents i
diversos.
*Contes per treballar la diversitat LGTBI

Narració
Durada |
Segment d’edat al que s’adreça |

45 minuts
A partir de 4 anys, públic familiar

Necessitats tècniques

Taula petita i cadira de fusta a l'escena, i aigua per beure durant la sessió.

Famílies casolanes i cassoles plenes de famílies
A càrrec d’Elena Andrés

Sinopsi
A foc lent, amb molta cura i calentetes de les cassoles surten famílies
de diferents gustos i maneres de fer...Moltes persones prefereixen les
famílies casolanes, d'altres tastar de diferents i es que a la cuina tot
s'hi val sempre que l'ingredient principal estigui present: L'Amor. Les
voleu tastar?
Narració
Durada |
45 minuts
Segment d’edat al que s’adreça | A partir de 5 anys, públic familiar

Irene La Valenta

A càrrec de Marta Esmarats

Sinopsi
La Irene viu amb la seva mare, una família monoparental, que
s’espavila tota sola a fer un encàrrec molt difícil i compleix la
seva paraula. És un relat molt bonic de l’autor: William Steig.
Narració
Durada |
45 minuts
Segment d’edat al que s’adreça | A partir de 5 anys, públic familiar
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TALLERS
A banda del taller que inclou la sessió de La família de les germanes Algaba, tenim altres propostes
de tallers on la canalla podrà crear els components d’una família (pot ser d’animals també) o de la
seva unitat familiar en concret. Són tallers que es crearien a mida per cada sessió amb el material
necessari per cada participant, i subjectes a les mesures de seguretat necessàries; pendents també
de l’evolució de la Pandèmia.
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