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

Arriba una edició molt especial de 
la Mostra de Teatre Escolar: 
la vint. Hem arribat a la vint!!! 
Mirem enrere i ens veiem als inicis. Els 
inicis de Cucurucú, l’associació que 
al gener de 1997 va iniciar la tasca 
d’impulsar el teatre en totes les seues 
vessants: l’artística, la creativa i la 
pedagògica.

I com a primera activitat, va 
organitzar una mostra d’un teatre fet 
per escolars i estudiants i adreçat a 
aquest públic definit com l’ideal per a 
portar els valors educatius d’aquesta 
manifestació artística.

La Mostra va començar com un 
programa de l’Obra Social de la 
CAM i no podem oblidar que, amb 
l’entusiasme del seu personal, l’ajuda 
econòmica i la infraestructura, es va 
consolidar de tal manera que, fins a 
l’extinció d’aquesta entitat, cada any 
va reunir milers de xiquets, xiquetes i 
joves que han gaudit de l’espectacle 
teatral i han aprés a ser espectadors. 

Des de l’any 2015, el nostre 
Ajuntament va acollir a la sala 
d’actes una mostra que, malgrat 
els avatars i inconvenients per a la 
seua realització, mai no ha perillat, 
perquè els organitzadors mai no ho 

hagueren permés. I ja sabeu que, 
actualment, aquesta mostra 
educativa és un programa de 
les regidories de Transparència, 
Activitats Lúdiques i Tradicionals 
i d’Educació i Dinamització 
Lingüística del nostre 
Ajuntament, que compten amb 
Cucurucú Teatre com a agent 
responsable de l’organització.

Així doncs, de maig a juny, la sala 
d’actes de l’Ajuntament s’omplirà 
d’històries i acollirà els escolars que 
vindran a escoltar el treball generós i 
creatiu d’uns grups encapçalats per un 
professorat que creu fermament en el 
potencial educatiu i socialitzador del 
teatre escolar.
 
El teatre és un espill de la societat 
on vivim somnis que ens ajuden a 
construir un món millor. 

Les funcions seran a les 10.30 h 
del matí 

Mireu bé l’oferta i el calendari i 
feu les reserves com més aviat 
millor! 
Us hi esperem!!

OMPLIU LA SALA DE 
L’AJUNTAMENT AMB EL VOSTRE 
ALUMNAT!

AMUNT EL TELÓ!!!

RELACIÓ DE LES OBRES
Espectacle Durada Llengua Edats Data

The bald Soprano 40’ anglés 14 - 18 10 de maig

El tesoro de las brujas 60’ castellà Primària 11 de maig

Peter Pan 50’ castellà Primària 16 de maig

Dret a ser millors! 40’ valencià Primària 17 de maig

Màgia, eleccions i educació 40’ valencià Primària 18 de maig

Digues no al bullying! 40’ valencià Primària 22 de maig

Ramon Llull: l’home que pogué canviar el món 60’ valencià 8 - 17 23 de maig

Del amor y sus especies 65’ castellà 14-18 24 de maig

La hermosa seta solidaria 35’ castellà 5 - 7 25 de maig

El poema de Peter Pan 60’ castellà Primària 30 de maig

El futur dels drets humans 50’ valen/cast 9 - 14 31 de maig

Gabriela y el pozo de los deseos 40’ castellà
Infantil /  

Ed. Especial
1 de juny

Muertos de la risa 60’ castellà 12-16 6 de juny

¡Un viaje para cambiar el mundo! 40’ castellà Primària 7 de juny

Aprén jugant què són els drets humans 50’ valencià 5 - 9 Primària 8 de juny

SOL·LICITUD D’ASSISTÈNCIA
Centre escolar:

Adreça:

Població: 

Telèfon de contacte:

E-mail de contacte:

Responsables del grup:

Espectacle escollit:

Data de representació de l’espectacle:

Nombre d’alumnes:

Copieu esta sol·licitud i envieu-la per correu electrònic a: marculfo@hotmail.com

La capacitat del Saló és de 240 butaques i les reserves seran ateses per rigorós ordre d’arribada 
dels correus.  No s’atendran reserves telefòniques ni a altres correus.

DECàLEg DEL BON ESPECTADOR

1. Informeu-vos bé de l’espectacle; de vegades el que un imagina no 
coincideix amb la realitat.

2. Heu de ser puntuals. Arribeu-hi almenys 15 minuts abans i tindreu temps 
de trobar el seient sense molestar.

3. Una volta comença l’espectacle, no abandoneu el seient. Si voleu anar 
al lavabo, feu-ho abans o després de la representació.

4. El silenci és indispensable. Els actors treballen per a vosaltres, no els 
destorbeu parlant o fent comentaris.

5. Aneu alerta amb els esternuts, la tos i altres sorolls. 

6. Apagueu els mòbils abans de començar la representació perquè els 
seus llums i les alarmes poden també molestar els actors i la resta del públic.

7. Per respecte als actors, no s’ha de menjar durant la representació.

8. Si l’obra no us agrada, a pesar dels esforços d’actors i creadors, no 
molesteu a la resta del públic. guardeu silenci per respecte als 

companys i als que han fet possible la representació.

9. Una causa urgent pot fer-vos abandonar la sala. En este cas, procureu no 
fer soroll ni molestar a l’eixida.

10. L’aplaudiment, no els xiulits ni els crits, és la millor recompensa per als 
actors que ens han fet passar una estona agradable.

Agraïments a l’Ajuntament de Torrent i a totes les persones i institucions que fan 
possible que la Mostra de Teatre Escolar continue initerrompudament el treball 

iniciat l’any 1997. 

VINT ANYS EDUCANT ESPECTADORS

REgIDORIA DE TRANSPARÈNCIA, ACTIVITATS LÚDIQUES I TRADICIONALS. 
REgIDORIA D’EDUCACIÓ I DINAMITZACIÓ LINgÜÍSTICA.



Dijous, 25 de maig

Grup CARASSETA
Del CEIP Sant Joan Baptista de Torrent

Presenta
LA HERMOSA SETA SOLIDARIA
de l’Associació Mundial d’Educadors Infantils 
(AMEI).

Aquest conte narra la història d’uns animals que 
s’aixopluguen davall un bell bolet en un dia plujós 
de primavera. Fomenta el valor dels amics i la 
solidaritat.

Espectacle en castellà de 35’ per a alumnat de 5 
a 7 anys.

Dimarts, 30 de maig

Grup MAICASTEATRE
Del CEIP Federico Maicas de Torrent

Presenta
EL POEMA DE PETER PAN
de Carmen Martín Anguita.

Peter Pan és un xiquet a qui abandona la mare 
i deixa de créixer. Viu en el país de Mai Més 
amb els Xiquets Perduts, la fada Campaneta i 
una tropa de pirates controlats pel Capità Garfi. 
Però, com qualsevol xiquet, necessita el caliu i 
els contes d’una mare, i va en busca de Wendy, 
a qui convertirà en la seua mare i la dels Xiquets 
Perduts. Allí viuran moltes aventures.

Espectacle en castellà de 60’ per a alumnat de 
Primària.

Dimecres, 31 de maig

Grup MIZAR
de l’Escola de Teatre de Cucurucú en Sant Marc

Presenta
EL FUTUR DELS DRETS HUMANS
 Creació col·lectiva.

Som en l’any 2120, l’escola i el món sencer ha 
canviat molt des del segle passat; normes com no 
riure, no parlar, no fer-se demostracions d’afecte, 
etc. s’han de seguir a tots els espais públics. Un 
grup de xiquets i xiquetes descobriran com vivien 
els seus avantpassats i que els drets humans 
existien fa molts anys. De manera que començaran 
una aventura pel temps per tal de canviar el seu 
present que podria ser el nostre futur i assegurar-se 
que els drets humans mai no es tornen a oblidar.

Espectacle en valencià i castellà de 45’ per a 
alumnat de 9 a 14 anys.

Dijous, 1 de juny

Grup Patracolà d’Adisto de Torrent

Presenta
GABRIELA Y EL POZO DE LOS 
DESEOS
de Beni Córdoba.

La història comença amb Gabriela mudant-se a 
una nova vivenda amb un gran jardí, on hi ha 
un pou antic que, segons la llegenda, concedeix 
desitjos a tot aquell que li ho demane. Però, 
atenció, cal demanar el desig amb unes paraules 
màgiques. En el jardí també hi ha una estàtua a 
la qual persegueix una maledicció des de fa més 
d’un segle, aquesta intentarà ajudar Gabriela i els 
amics, i desencantar-se del seu embruixament.

Espectacle en castellà de 40’ per a alumnat 
d’Infantil i d’Educació Especial.

Dimarts, 6 de juny

Grup SERRA PERENXISA
De l’IES Serra Perenxisa de Torrent

Presenta
MUERTOS DE LA RISA
de Jean Pierre Martínez

Un parell de desconeguts, units per accident, es 
veuen obligats a buscar una activitat per a poder 
guanyar-se la vida, i així és com troben en l’humor 
una manera de triomfar. Però l’èxit els enfrontarà 
i els farà miserables i disposats a dur les seues 
disputes fins a les últimes conseqüències...

Espectacle en castellà de 60’ per a alumnat de 
12 a 16 anys.

PROgRAMA DE LES OBRES

Dimecres, 10 de maig

Grup DRAMA TEENS
Del Club d’Idiomes Torrent

Presenta
THE BALD SOPRANO 
Adaptació de Leire Erkizia de La cantant calba, 
d’Eugène Ionesco.

Els Martin i els Smith són dos matrimonis 
burgesos, anglesos, que comparteixen les seues 
vides acomodades. Parlen moltíssim però no es 
comuniquen. L’extraordinari és completament 
ordinari, i el que és ordinari es converteix en 
extraordinari. De tot això en dóna testimoni 
Geoffrey, el rellotge espatllat que, amb la seua 
ironia, ens fa partícips del surrealisme de les 
situacions i de la relativitat del temps. A més, 
reben la visita d’un bomber que no troba foc per a 
apagar, i damunt, la cantant calba està ocupada 
pentinant-se. Amb aquesta obra estrenada l’any 
1950 a París, Ionesco inaugura el teatre de 
l’absurd, amb el qual critica i satiritza la societat 
del seu temps, els costums burgesos, la falta de 
comunicació i l’oblit. 

Espectacle en anglés de 40’ per a alumnat de 14 
a 18 anys. 

Dijous, 11 de maig

Grup ECLIPSE
Col·legi Pléyade del Vedat de Torrent.

Presenta
EL TESORO DE LAS BRUJAS
de Pilar Díaz Garrido.

Un ogre rapta un xiquet i el porta a la Cova de les 
Bruixes perquè els furte el seu tresor. Amb les bruixes 
viu una jove, Julieta, que desitja viatjar i aprofitar 
la situació per a fugir i poder veure món. Sota 
l’efecte d’un encanteri, les bruixes creuen que l’ogre 
és Julieta i el tracten com si fóra ella. Apareixen 
en escena un grup de personatges fantàstics del 
bosc que ballen i canten tot el temps. Amb aquesta 
història s’aprén que els bons guanyen sempre els 
dolents.

Espectacle en castellà de 60’ per a alumnat de 
Primària. 

Dimarts, 16 de maig

Grup TEATRHELIOS
del Col·legi Helios de l’Eliana

Presenta
PETER PAN
Versió lliure de l’obra Peter Pan de James Matthew 
Barrie.

Arriba a la Mostra Peter Pan, el conte més bell 
de la literatura universal que conjuga la màgia 
de les faules de fades, l’acció i el suspens de 
les històries d’aventures, l’emoció d’una novel·la 
d’amor i l’humor d’una comèdia. Amb Peter Pan, 
tots podem volar!  Peter Pan és un cant a la 
innocència i la imaginació dels xiquets, a no tindre 
por de ser i fer de forma diferent i a mantindre 
sempre viu el xiquet que tots portem en el nostre 
interior. Però també amaga entre les seues aventures 
tot un homenatge a l’amor incondicional de les 
mares i al valor de la família. Una història creativa i 
original, fresca i divertida, que es recorda i aprecia 
sense esforç.

Espectacle en castellà de 50’ per a alumnat de 
Primària

Dimecres, 17 de maig 

Grup CASIOPEA
del CP Lope de Vega, taller de teatre de Cucurucú

Presenta
DRET A SER MILLORS
Creació col·lectiva.

Els éssers màgics del bosc estan decidits a infiltrar-
se en les escoles humanes per a ajudar els xiquets 
i xiquetes a aprendre; però, abans, el consell 
d’ancians els obliga a passar un examen per a 
veure què saben del món humà. Els éssers màgics, 
amb l’ajuda dels seus amics humans, organitzaran 
una representació teatral a fi d’ajudar els amics a 
conéixer com són les escoles humanes i a saber 
que tots tenim drets, però també deures.

Espectacle en valencià de 40’ per a alumnat de 
Primària. 

Dijous, 18 de maig

Grup ELS COMETES
del CEIP el Grau de València, taller de teatre de 
Cucurucú

Presenta
MÀGIA, ELECCIONS I EDUCACIÓ
 Creació col·lectiva

Els xiquets i xiquetes del grup de teatre Els 
Cometes tenen una amiga, la fada Coscolina. 
A aquesta fada li agrada molt anar a l’escola, 
però no li agrada gens que no es respecten els 
drets dels infants. Amb l’ajuda de Coscolina, els 
actors i actrius del grup Els Cometes han preparat 
una representació perquè tothom s’adone que 
respectar els drets és una tasca de tots: humans, 
fades, trols i donyets.

Espectacle en valencià de 40’ per a alumnat de 
Primària. 

Dilluns, 22 de maig

Grup SUPERNOVA
Del CEIP Sant Pasqual

Presenta
DIGUES NO AL BULLYING
 Creació col·lectiva.

Valèria ha tornat a l’escola on anava quan cursava 
infantil, ara està en 5é de Primària i s’ha retrobat 
amb alguns dels antics companys, però les coses 
han canviat. Anar a l’escola es convertirà en un 
malson per a Valèria, quan, després d’ajudar 
els companys youtubers a fer alguns vídeos, tota 
l’escola comença a fer-li bullying. Per sort, no tots 
els companys es deixaran dur pel que és fàcil i 
descobriran que Internet por servir per a molt més 
que per a fer el repte de la botella o el Mannequin 
Challenge.

Espectacle en valencià de 40’ per a alumnat de 
Primària.

Dimarts, 23 de maig

Taller de TEATRE TOTAL
de l’Escola Gavina de Picanya

Presenta
RAMON LLULL: L’HOME QUE 
POGUÉ CANVIAR EL MÓN
de Francesc Raga

Ramon Llull és la figura més brillant i desconeguda 
de la nostra cultura. La seua vida va ser tan 
excitant i plena de follia com ho era ell mateix. 
Tingué idees genials i avançades al seu temps. 
Idees que hagueren pogut transformar la Història... 
Veniu i sabreu quines; veniu i sabreu qui li va 
impedir fer del món un lloc millor.
Com en tots els nostres muntatges, fem una 
presentació senzilla, adobada amb molt d’humor. 
Amb recursos escènics honestos, sincers i múltiples 
llenguatges escènics, tot per a oferir-vos un complet 
espectacle en el qual, per descomptat, no faltarà 
el rigor documental que aquest personatge mereix. 
Un espectacle que permet una lectura a diversos 
nivells de profunditat perquè també els més 
jovenets puguen gaudir del Show de Ramon Llull. 
Una peça teatral perfecta per a qui vol descobrir 
la follia i la glòria del nostre magistral i ben amat 
Doctor Il·luminat.

Espectacle en valencià de 60’ per a alumnat de 
8 a 17 anys.

Dimecres, 24 de maig

Grup LOS DEL CLARA
del IES Clara Campoamor d’Alaquàs

Presenta
DEL AMOR Y OTRAS ESPECIES
 de José Luis Alonso de Santos

Es tracta d’un muntatge basat en deu peces curtes 
de José Luis Alonso de Santos. Les deu tenen com 
a comú denominador l’amor i les seues diferents 
espècies: problemes de parelles, amors prohibits, 
incapacitat d’entendre l’altre... Serà d’humor el 
que pose les coses en el seu lloc. L’humor en sentit 
terapèutic, clar.

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

Dimecres, 7 de juny

Grup Sociedad de la Alegría
del Col·legi María Auxiliadora de Torrent

Presenta
UN VIAJE PARA CAMBIAR EL 
MUNDO
 de Carla Gil

La història conta com uns xiquets del futur, gràcies 
a una classe d’història en el col·legi, s’adonen que 
el món va malament i de tot el que poden fer per a 
ajudar a canviar-lo. Per tant, ens conta un divertit 
viatge al present que decideixen fer tots junts per 
a enfrontar-se a un grup de fantasmes que s’han 
posat a fer maldats i no són conscients del mal que 
estan fent al planeta.

Espectacle en castellà de 40’ per a alumnat de 
Primària.

Dijous, 8 de juny

Grup ALFA CENTAURI
de l’Escola de Teatre de Cucurucú en Sant Marc

Presenta
APRÉN JUGANT QUÈ SÓN ELS 
DRETS HUMANS 
 Creació col·lectiva

Un grup de joguines màgiques emprendrà una 
aventura sense precedents. Viatjaran allà on els 
xiquets i xiquetes ho passen malament, allà on han 
oblidat els drets humans, per a repartir la seua 
il·lusió, bon humor i saviesa a tot aquell que els 
vulga escoltar.

Espectacle en valencià de 40’ per a alumnat 
d’Infantil, de 5 a 9 anys. 

17 de juny, dissabte, a les 11h

CLOENDA 
Acte de lliurament de diplodrames i altres 
sorpreses.


