
DEL 9 DE FEBRER 

AL 13 DE MARÇ DE 2010

Aula de Cultura CAM Torrent

C/ Caja de Ahorros, 14



stimat professorat, alumnat, gent que estima el teatre...

Deia el gran Shakespeare que el món és un gran escenàri on els homens i les dones 
són simples comediants i és per aixó que la Mostra de Teatre Escolar arriba puntual a 
la seua cita, per imitar el pensament del dramaturg i pujar junts a l’escenàri del nostre 
teatre, eixe teatre que rep cada any les il.lusions de tants i tantes estudiants que ens 
porten les seues histories amb la tenacitat del treball que sempre està present a l’Aula 
de Cultura de la CAM en Torrent.  

  
Recordem que la Mostra està organitzada per L’OBRA SOCIAL de la CAM i 

l’associació CUCURUCÚ Teatre i que el seu objectiu més important és doble: donar 
suport als treballs que mestres i alumnat desenvolupen als col.legis i instituts i educar 
espectadors per al teatre.

I els grups d’escoles i instituts que participen en esta edició preparen amb gran 
il.lusió  les seues obres per tal que xiquets, xiquetes i joves  gaudisquen de les creacions 
preparades amb l’ajuda d’un professorat infatigable que creu fermament en el valor 
educatiu del teatre escolar. Per esta raó, l’Obra Social de la CAM i Cucurucú Teatre 
continuen treballant per tal de potenciar eixe valor pedagògic i educatiu, completar la 
formació dels estudiants i oferir vies de diversió i d’afició diferents i singulars.

En esta nova edició, quinze obres presentades per col.lectius ja clàssics en la Mostra, 
oferiran espectacles en les dues llengües per a les diverses edats i nivells. Com quasi 
sempre, unes obres seran adaptacions d’autors; d’altres, creacions col.lectives. Totes 
amb un missatge educatiu i pedagògic .

Des del 15 de febrer al 2 d’abril, segons calendàri que presentem en este programa, 
de dimarts a divendres, hi haurà funcions escolars de matí. 



Estaran amb tots nosaltres grups que ja són veterans, com Patracolà,  Sociedad 
de la Alegría, L’Hache ( del C.P. Lope de Vega l’Escola de Cucurucú) , Tirant, 
Veles e Vents, Mármara, Eclipse i Artes Escénicas del Centre Laura Vicuña de 
Torrent, Opteatrhelios de L’Eliana, Drao de Manises, Teatre Total de Picanya 
i Marinma d’Alfafar. Donem la benvinguda al grup Els Teatrers del C.P.Sant 
Pasqual deTorrent, el qual ja va participar a la primera edició de la Mostra, i 
recuperem Kasiopea de la Pobla de Vallbona i Els del Clara de l’I.E.S. Clara 
campoamor d’Alaquàs.

Les sessions seran al matí, a les 11 hores. Mireu bé l’oferta i el calendari i feu 
les reserves el més aviat possible!  Us esperem!!

Us esperem !!
No perdeu el momento de l’emoció 

màgica quan en fer-se fosc...

Obra Social CAM i CUCURUCÚ Teatre

S’OBRI EL TELÓ!



  

Centres i Participants per ordre d’actuació
Grup  TIRANT 
IES Tirant lo Blanc de Torrent 

Grup  ECLIPSE 
Col·legi Pléyade del Vedat de Torrent

Grup DRAO
IES Rodrigo Botet de Manises

Grup ELS TEATRERS
Col.legi Sant Pasqual de Torrent

Grup  VELES E  VENTS
I.E.S. Veles e Vents de  Torrent

Grup ELS DEL CLARA
I.E.S. Clara Campoamor d’Alaquàs.

Grup  SOCIEDAD DE LA ALEGRÍA 
Col·legi María Auxiliadora de Torrent

Grup MARMARA
Col·legi  El Drac del Vedat de Torrent

11’30 h. Acte de lliurament de 
Diplodrames i altres sorpreses.

CLOENDA:
2 d’Abril, dissabte

Grup ARTES ESCÉNICAS
Centre Laura Vicuña de Torrent

Grup MARINMA 
Col.legi Maria Inmaculada d’Alfafar

Grup PATRACOLÀ
Colectiu Adisto de Torrent

Grup TEATRE TOTAL
Escola Gavina de Picanya

Grup OPTEATRHELIOS 
Col·legi Helios de L’Eliana

Grup L’HACHE
C.P.. Lope de Vega. Taller de Teatre  de 
Cucurucú de Torrent

Grup KASIOPEA
EMAE de La Pobla de Vallbona



  



  Dimarts, 15 de febrer

¡PLUTA! (sobre la riquesa)
Basat en ‘Pluto’ d’ Aristófanes

Grup Tirant
De l’I.E.S. Tirant Lo Blanc de Torrent

Argument:
Ai, la crisi!! No hi ha diners. Zeus envia la deessa de la riqueza, Pluta, a 
veure què passa a la Terra amb tanta queixa, tanta crisi...

Espectacle en castellà de 60’per a alumnat de 12 a 17 anys.

Text i direcció: Xavi VillaplanaBasat en l’obra d’A. Murrià.



Dimecres, 16 de Febrer

REGALIZ Y PIRULETA
De Fernando Almena en adaptació de Pilar Díaz Garrido

Grup Eclipse 
Del col.legi Pléyade del Vedat de Torrent

Argument:

Popi necessita que el seu pare acepte que no és un guerrer, 
Fantasmín reclama dels altres fantasmes respecte a la seua juventud 
i Dusy, la draga, demana que no la discriminen per ser dona.

Cóm podran ajudar-se?

Espectacle en castellà de 60’per a alumnat de 5 a 9 anys.



Dimarts, 22 de febrer

LOS MECNEMOS
Basat en Plauto i adaptat pel grup

Grup Drao
De l’IES Rodrigo Botet de Manises

Argument: 
És considerada com una de les millors comèdies de Plauto, si no la 
més sobresalient, destacant, a més, per ser una de les mostres més 
significatives de la comèdia d’embolics i la precursora i inspiració per a 
moltes altres obres còmiques escrites posteriorment, entre las que podriem 
destacar La comèdia dels errors escrita per William Shakespeare, en la 
que l’universal autor fa la seua versió dels mecnemos o besons.

Espectacle en castellà de 60’ per a alumnat de 14 a 17 anys.



Dimecres, 23 de febrer

RECORDEM ENRIC VALOR
Adaptacions de Juanjo Montesinos.

Grup Els Teatrers
Del C.P. Sant Pasqual de Torrent 

Argument:
Presentem les adaptacions de dues rondalles d’Enric Valor, en el 
centenari del seu naixement a Castalla. En primer lloc, Les velletes de 
la Penya-Roja, on una germana envejosa aconseguirà casar la seua 
germana amb el príncep embolicant-lo; per guanyar un grapat de 
diners. L’altra rondalla és La mare dels Peixos, on Jaume i Jordina 
podran tenir fills gracies a l’aparició d’un peix misteriós. Un dels fills, 
Jaumet, viurà aventures i es casarà amb la filla del Duc, abans de ser 
salvat pel seu germà d’una bruixa dolenta. 

Espectacle en valencià de 45’ per alumnat de 7 a 11 anys 



   Dijous, 24 de febrer

BANDERAS
De Rosa Jordán.

Grup Veles e Vents
de l’I.E.S. Vels e Vents de Torrent

Argument:
Sobre l’alumnat de quart de ESO, grup A, cau una amenaça d’expedient 
disciplinàri que si es cumplix no el permetrà graduar-se. Tots són 
sospitosos del robatori de la bandera que lluïa en el pal del pati i, 
fins que no apareguen la bandera i el ladre, ningú pot eixir de l’aula. 
Disposen d’ un matí per tal de solucionar el problema. 
Per a trobar el lladre, els adolescents manprenen un procés d’ investigació, 
unes reflexions, uns debats plens de tensió, sobre la política, les regles, 
la pàtria, el valor dels símbols, l’ amor, la llibertat…. que finalment els 
conduiran –necessariament i inevitable- a la tragèdia final: “Sols estem i 
sols ens hem de valdre.”  
El matí els ha convertit en adults, herois anònimns però tràgics, enfrontats 
individualment al destí: viure. 

Espectacle en castellà de 50’ de durada per a alumnat de 14 a 17 anys.



Divendres, 25 de febrero

ALDEA-HAMBRE 
Creació col.lectiva

Grup Els del Clara
de l’I.E.S. Clara Campoamor d’Alaquàs

Argument:
Què passaria si proposarem una solució absurda, inclús brutal, a 
un problema tan absurd i brutal com la pobresa extrema i la fam? 
qui i com defendrien eixa proposta? es tracta de mostrar i riure’ns 
de la nostra pròpia misèria moral, social i política. 
Una crònica d’humor punxant per a conscienciar-nos de 
l’obligatorietat de la solució real.
       
Espectacle en castellà de 45’ per a alumnat de 14 a 16 anys.



               Dimarts, 1 de març

LA RISA TE HACE TAN FELIZ QUE 
TE SALE POR LA NARIZ

De Juanjo Montesinos.

Grup Sociedad de la Alegría
Del Col.legi María Auxiliadora de Torrent

Argument:
Uns  divertits extraterrestres del futur vindran a salvar la raça 
humana, que corre perill de desaparèixer perquè els xiquets ja 
no saben riure, a causa d’una societat adulta que ha oblidat els 
valors que tenen els menuts, i que tots hauríem de conservar quan 
creixem. La societat de l’alegria presenta un cant a això mateix, 
l’alegria; i un reclam cap a uns adults que prompte obliden com 
pensaven quan eren menuts. Tot amb uns personatges sorprenents 
que intentaran ajudar a unes xiquetes que no recorden com riure.
 
Espectacle en castellà de 45’ per a alumnat de 7 a 11 anys.



Dimecres, 2 de març

LA RATONERA
D’Agatha Cristhie

Grup Mármara
del Col.legi El Drac del Vedat de Torrent

Argument:
A l’estrena d’un nou Hotel venen uns hostes molt peculiars… a més, el dia 
d’abans hi hagué un assasinat a Londres i la policia sospita que l’assassí pot 
estar a l’ hotel… Així es que tots els del hotel són sospitosos d’un crim… Intriga, 
suspens, por… serà la policia capaç de resoldre l’enigma?

Espectacle en castellà i valencià de 65’ per a alumnat de 10 a 15 anys.



Dijous, 3 de març

VIAJE A TRAVÉS DE LOS SUEÑOS
Creació literària basada en el Mago de 

Oz pel grup de treball del Centre 
Laura Vicuña- Artes Escénicas.T

Grup Artes Escénicas
Del Centre Laura Vicuña de Torrent

Argument:
En una aula qualsevol d’un Col·legi qualsevol, un xic quelcom 
problemàtic és castigat per haver-se portat com de costum mal en 
classe, el seu castic serà fer un treball en la biblioteca sobre un 
llibre que li agrade.
Este fet, a simple vista, es convertix per al nostre protagonista en 
una història plena d’aventures ja que per una jugada del destí és 
traslladat a un món màgic on el bé i el mal estan en continua lluita. 
El nostre amic jugarà un paper clau en la resolució d’eixe conflicte 
i junt amb alguns amics molt peculiars que se’n va trobant recorre 
un llarg camí a la recerca del Gran Mag de tots els Mags el qual 
l’ajudarà a comprendre que tots tenim en el nostre interior la força 
suficient com per a eixir en davant i superar les adversitats. Només 
falta que ens adonem d’aixó.

Espectacle en castellà de 60’ per a alumnat de 10 a 14 anys.



Divendres, 4 de març   

CAPUTXETA VERDA

Grup Marinma
Del col.legi María Inmaculada d’Alfafar

Argument:
Dramatitzarem una nova aventura de Caputxeta al bosc. La nostra amiga 
es trobarà amb els seus  amics els pitufos, els nanets ,Mogli i el Os. Junts 
ens  mostraran lo important que és l’amistat.

Espectacle en castellà de 40’ per a alumnat Infantil i de 6 a 9 anys.



Dimarts, 8 de març

SALIR DEL ARMARIO
De Beni Córdoba

Grup Patracolà
D’Adisto de Torrent

Argument:
La historia ens parla de tres personages centrals que viuen una 
vida que
no és  la que realment desstjen. A travès de la magia d’ un ser 
especial estos personages rebran l’ajuda necessàriaper a ser el 
que realment dessitjen.
 
Espectacle en castellà de 30’ de durada per a alumnat d’ Educació 
Especial i Infantil de 4 a 7 anys.



Dimecres, 9 de març

HUMOUR CAFE-SHOW
de FRANCESC RAGA .

Taller de Teatre Total
De l’Escola Gavina de Picanya

Argument:
L’espectacle “Humor cafe-show” recupera la llarga trajectòria del 
Taller de teatre Total en la construcció d’espectacles de varietats... 
De forma amena, amb la lleugeresa que vol el café-teatre, 
els números van conduint el públic a través de les més diverses 
tècniques i llenguatges escènics: clown modern, minstrel show, 
manipulació de titelles, cançò, balls, comèdia física, air guitar... 
fins desembocar en una apoteosi final amb la qual redescobrim un 
subgènere teatral d’allò més valencià: l’autoparòdia folklòrica; la 
màxima expressió de l’humor, riure’s d’un mateix. 

Espectacle en anglès de fácil accés amb traducció simultànea al 
valencià de 35’ per a alumnat de 12 a 17 anys.



Dijous, 10 de març

EL PRINCIPITO
 Versió lliure de l’obra

 d’ Antoine de Sant-Exupéry
Grup Opteatrhelios 
Del Col.legi Helios de l’Eliana

Argument:
Hi havia una vegada un Principito que vivia només en un planeta, que 
era a penes un poc més gran que ell, i que necessitava un amic ... ‘ 
Així és com Exupéry haguera desitjat començar la seua història. La nostra 
adaptació de ‘El Principito’, compte la història d’eixe xiquet i de la manera 
en què, viatjant de planeta en planeta, va fer amics i va apendre a valorar 
el verdaderament important de la vida: l’important no es veu sinó amb els 
ulls del cor.
En ‘El Principito’ viatgem de la novel·la al teatre, dels dibuixos a la música, 
de la paraula escrita a la paraula oral: evocant - de manera senzilla 
i clara- els valors més arrelats i essencials de l’humanisme, on queden 
de manifest la solidaritat, bondat, enteresa, tenacitat, camaraderia i 
entusiasme pel coneixement.

Espectacle en castellà de 60’ de durada per a alumnat de 9 a 14 anys.



Divendres, 11 de març

LA PRINCESA RATOLINA 
Creació col.lectiva basada en la cançó de Dani Miquel.

Grup L’Hache
Del C.P. Lope de Vega, taller de Teatre de Cucurucú

Argument:
La princesa Ratolina es vol casar amb el ser més poderós de 
l’univers, per això emprén un viatge per a trobar al seu amat... El 
trobarà?

Espectacle en valencià de 40’ per a alumnat de 3 a 6 anys.



  Divendres, 11 de març

EL CADAVER DEL SR. GARCÍA
D’Enrique Jardiel Poncela.

Grup Kasiopea
EMAE de La Pobla de Vallbona

Argument:
Mentres Abelardo es troba en el menjador de la casa de la seua 
promesa Hortensia i brinda per la felicitat del seu imminent 
matrimoni, el desesperat senyor García té la idea de colar-se en el 
salonet contigu per a suïcidar-se i provocar una absurda situació 
repleta d’inesperats esdeveniments i embolics.” La família de la 
casa, molt consternada, decidix que el millor és cridar el jutge però 
les ràpides rèpliques se succeïxen sense parar entre la família i els 
veïns que es van acumulant en aquella estada. Tota una galeria 
de personatges al servici d’una trama repleta d’originals colps 
d’humor.”

Espectacle en castellà de 65’ per a alumnat de 14 a 17 anys.



1.- En primer lloc, informeu-vos bé de l’espectacle que heu de vore. En ocasions el que un s’imagina 
no coincideix amb la realitat.

2.- Heu de ser puntuals. Arribeu, almenys, quinze minuts abans i tindreu temps per a trobar el 
vostre lloc sense molestar ningú.

3.- Una volta ha començat l’espectacle, no podeu abandonar el vostre lloc. Si teniu necessitat 
d’anar al servei, feu-ho abans o després de la representació.

4.- El silènci és indispensable, els actors treballen perquè us divertiu. No els distraieu amb els 
vostres comentaris.

5.- Aneu amb compte amb els esternuts i la tos, podeu molestar molt els actors i, també, el públic 
en general.

6.- Per respecte als actors, no s’ha de menjar durant la representació. Guardeu-vos les pipes i les 
llepolies per a després.

7.- Durant l’obra, no molesteu els altres companys que estan interessats en la funció que se’ls 
ofereix.

8.- Una causa urgent pot obligar-vos a abandonar a la sala, en aquest cas, procureu que la vostra 
eixida no provoque soroll ni molèsties als altres.

 
9.- Si, malgrat els esforços dels actors i dels creadors de l’espectacle, l’obra no us agrada, heu 

d’estar en silènci a la vostra butaca per respecte al públic i a tots els qui han fet possible la 
representació.

10.- L’aplaudiment, no els xiulits ni els crits, és la millor recompensa als actors que us han fet passar 
un temps agradable.



    

   Informació prévia
Totes les reserves  es faran per la página web de l’Obra Social 
en la qual trovareu l’apartat de la XIV MOSTRA:

www.obrasocial.cam.es

   El dia de la representació
Els grups han de presentar-se en la sala mitja hora abans de la 
representació, a fi d’acomodar els espectadors i poder iniciar 
puntualment la funció.
És important aprofitar l’experiéncia que tendrá lálumnat fora de 
les aules, per a fer-los veure que han de respetar l’entorn (per 
exemple, cal no tirar papers a terra pels carrers), que han de 
tenir cura dels bens públics (cal no menjar dins del teatre, estar 
asseguts a les butaques...) i, també, que convé col.laborar amb 
tot el personal de la sala: acomodadors, técnics o actors, ja que 
treballen per tal que els espectadors s’ho passen bé al teatre.

   Després de la representació
L’organització de la XIV Mostra de Teatre Escolar agraeix qualsevol 
suggeriment que millore la nostra dedicació pel teatre.
Envieu- nos, tant alumnes com professors, la vostra avaluació 
sobre l’espectacle al qual heu assistit. Així mateix, digueu-nos 
qué us ha semblat l’organització.

Funcionament
de Grups escolars



    

Sol.licitud d’Assistència

Relació de les obres
Espectàcle Versió Edats Data

¡Pluta! castellà 12 - 17 15 de febrer

Regaliz y Piruleta castellà 5 - 9 16 de febrer

Los Megnemos ( Los gemelos) castellà 14- 17 22 de febrer 

Recordem Enric Valor valencià 7 - 11 23 de febrer

Banderas castellà 14 - 17 24 de febrer

Aldea-Hambre castellà 14 – 16 25 de febrer

La risa te hace tan feliz... castellà 7 - 11 1 de març

La Ratonera castellà/valencià 10 - 15 2 de març

Viaje al mundo de los sueños castellà 10 – 14 3 de març

Caputxeta Verda valencià  3 - 9 4 de març

Salir del armario castellà E.Espec  3 – 7 8 de març

Humour Café-Show anglès/valencià  12 - 17 9 de març

El Principito castellà 9 - 14 10 de març

La princesa Ratolina valencià 3 - 6 11 de març

El cadáver del Sr. García castellà 14 a 17 15 de març

Model pel correu electrònic:

Centre escolar:

Adreça:

Població:

Telèfon de contacte:

E-mail de contacte:

Responsables del grup:

Espectàcle escollit:

Data de representació de l’espectàcle:

Nombre d’alumnes:




