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Treball individual

Per començar, realitzaràs un treball que t’ajudarà a pensar millor 
sobre el vídeo que acabes de veure. 

Comença contestant les següents preguntes:

Treball per parelles

Comparteix amb un company o companya les teues respostes 
i escriviu junts en la següent fitxa el que voldríeu saber sobre el 
món del teatre.

Què he vist en el vídeo?  

Què pense o què sé sobre el tema?  

Què em pregunte o què més m’agradaria saber? 

Veig - Pense - 
Em pregunte
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Retalla el núvol. Podeu fer un 
cartell en la classe per a conéixer 
el que voleu saber entre tots.

M’agradaria saber...
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Teatres 
públics

Teatres 
privats

Els teatres a la ciutat de València

Treball en grup

Coneixem els teatres públics i privats de la ciutat de València. 
Amb l’ajuda del plànol de la ciutat per districtes postals, retalleu i situeu els cartells 
amb el nom dels teatres. Comenteu i contesteu les preguntes de la fitxa següent.

Teatre Rialto                                
46002

La Mutant
46024

La Rambleta
46017

Teatre Principal 
46002

Palau de les Arts  
46013

TEM   
46011

Teatre Talia
46001 

Teatre Olympia                                              
46001 

El Teatret
46008 

Sala Carolina 
46021

Teatre La Estrella                      
46011 

Teatre La Estrella
46008 

Teatre Círculo
46020 

Sala Ultramar
46007

El Marionetari
46025

Sala Russafa
46006

Teatre Flumen
46009

Teatre Micalet
46008 

Sala L’Horta
46026 

Carme Teatre
46009 

Sala Matilde 
Salvador 46003

Algirós
Aiora 
Benicalap 
Benimaclet
Campanar
Carmen
El centre
El Pilar 
Extramurs
Gran Via 
La Creu Coberta
La Creu del Grau
La LLum
Malilla 
Marxalenes
Mestalla 
Natzaret
Patraix
Pla del Remei
Poblats Marítims
Russafa
Quatre Carreres
Torrefiel

46021
46022
46025
46020
46015
46003
46002
46001
46008
46005
46017
46023
46018
46026
46009
46010
46024
46007
46004
46011
46006
46013
46019
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46025

46015

46014

46017

46026 46013

46023
46007

46004

46005

46006

46024

46018

46008

46003

46001

46002

46009

46010

46021

46019

46020

46022

46011
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Penseu i contesteu en grup

Comenteu la distribució dels teatres pels distints barris de la ciutat:

Si mai heu anat al teatre, com vos l’imagineu?Quants teatres públics i quants privats hi 
ha a la ciutat?

 Quins barris tenen més teatres?

Heu anat alguna vegada a algun d’aquests teatres? 
Recordeu quina obra vau veure?

Què creieu que és imprescindible perquè un 
local puga ser un teatre?

Si voleu anar al teatre, com podeu saber les 
obres de teatre que es representen en la ciutat?
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En acabar aplaudim amb cortesia, sense 
crits ni xiulits. Per demostrar que l’espectacle 
t’ha agradat molt, pots aplaudir en peu i dir 
amb veu potent algun “Bravo!”

Consultar la cartellera de teatres de la ciutat 
per triar l’espectacle al qual vols assistir.

Dins la sala vos ajudarà el personal de sala 
a trobar els seients. Abans que comence 
l’espectacle pots parlar però sense alçar la veu. 
Durant la representació procura no parlar ni 
fer sorolls, pot molestar els artistes i a altres 
espectadors.

El dia de l’espectacle aneu amb suficient 
antelació per ocupar els seients amb 
tranquiŀlitat. 
Per a entrar heu de donar la vostra entrada al 
personal de la porta i vos indicarà cap a on heu 
de dirigir-vos. 
Junt amb l’entrada vos donaran el programa 
de mà amb el repartiment d’artistes i equip de 
producció i tècnics. També una xicoteta sinopsi 
de l’espectacle. És bo que el lliges abans de 
començar la funció.

Anar a la taquilla del teatre a comprar les 
entrades.
També es poden comprar per internet a través 
dels webs dels teatres. Trieu el tipus de butaca 
segons el vostre pressupost. Alguns teatres 
tenen distints preus per a cada zona.

1er 4rt

3er

2on

5é

Pren nota amb aquest checklist de tots el passos que has de 
fer per a poder assistir a un espectacle al teatre

Si vull anar al teatre he de fer…

Bravo!
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Atenent a les indicacions anteriors 
retalla i ordena les vinyetes.

1er

4t

2on

5é

3er

6é 7é

Si vull anar al teatre he de fer…



9

Escriu en el lloc on correspon: 

PLATEA: La part més baixa on s’asseu 
el públic.

LLOTGES: Balcó des del qual el públic 
veu l’espectacle.

GALLINER: La part més alta on se 
situa el públic.

TELÓ DE GUILLOTINA: Teló que s’obri i 
tanca de dalt a baix.

TELÓ AMERICÀ: Teló que s’obri d’un 
costat a l’altre.

Un teatre per dins. 
Les parts d’un teatre
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Escriu en el lloc on correspon: 

BASTIDORS: Teles laterals.

TELÓ DE DINS: És el teló intermedi dins 
de l’escenari.

BAMBOLINES: Les teles que pengen 
del teler per a amagar els focus.

FOCUS: Llums elèctrics que estan 
penjats de les vares.

TELÓ DE FONS: Teló fix que es troba en 
el fons de l’escenari.

PROSCENI: La part més avançada de 
l’escenari.

Un teatre per dins. 
Les parts d’un teatre



11

Els oficis. Qui treballa 
en un teatre?

Escriu en el lloc on correspon: 

PERRUQUER/A

REGIDOR/A

MAQUILLADOR/A

MAQUINISTA

TAQUILLER/A

FIGURINISTA

PORTER/A

PERSONAL TÈCNIC
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Troba les 7 parts d’un teatre. Recorda, pots trobar-les 
llegint cap amunt o cap avall i de dreta a esquerra.
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Al llarg de l'any a la Comunitat 
Valenciana s'organitzen 
festivals de teatre, circ i dansa. 
A continuació et mostrarem 
un llistat d'alguns d'ells 
perquè realitzes un calendari 
d'esdeveniments. Podeu visitar 
els webs per a localitzar amb 
major exactitud els temes que 
tractaran enguany.

Les Arts escèniques són les arts encarregades de  l’estudi i pràctica de 
qualsevol tipus d’obra escènica o escenificació, tota forma d’expressió 
capaç d’inscriure’s en l’escena: el teatre, la dansa, el circ, la música 
(especialment l’òpera, la sarsuela, el teatre musical, el cabaret, el music 
hall, els concerts o recitals, etc.) i, en general, qualsevol manifestació 
del món de l’espectacle.

Un Festival d’arts escèniques és un lloc d’exhibició i també de trobada 
entre creadors, professionals i especialistes de diversos camps en 
teatre i dansa, com ara professors, investigadors, crítics, directors, 
actors, productors, escenògrafs, dramaturgs, periodistes especialitzats, 
tècnics i gestors.

Festivals valencians d’arts escèniques

Què són les arts escèniques?

Què és un festival d’arts escèniques?
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Festivals valencians d’arts escèniques

FESTIVAL DE CIRC AJUNTAMENT VALÈNCIA: www.festivalcontorsions.com   abril
DANSA VALÈNCIA: www.danza.com        abril
FESTIVAL 10 SENTIDOS: www.festival10sentidos.com      maig
FESTIVAL TEATRE CARRER VILA-REAL: www.fitcarrer.com     maig
CABANYAL ÍNTIM: www.cabanyalintim.com       maig
MOSTRA TEATRE ALCOI: www.mostrateatre.com      maig-juny
TERCERA SETMANA: www.tercerasetmana.com      juny
FESTIVAL TEATRO CLÁSICO PEÑÍSCOLA: www.turismodecastellon.com    juliol
FESTIVAL TEATRO CLÁSICO L’ALCUDIA-U. D’ALACANT: www.veu.ua.es   juliol
FESTIVAL TEATRO CLÁSICO ALICANTE: www.teatroprincipaldealicante.com   agost
SAGUNT A ESCENA: www.saguntaescena.ivc.gva.es/es      juliol-agost-setembre
MOSTRA MIM SUECA: www.mimsueca.com        setembre
RUSSAFA ESCÈNICA:  www.russafaescenica.com       setembre-octubre
FESTIVAL CIRCO CONTEMPORÁNEO CIRCARTE www.circarte.com      setembre     
FESTIVAL TEATRO MEDIEVAL ELX: www.festivalmedieval.com     octubre
FESTIVAL VALENCIACIRC: www.circarte.com        octubre
CIRCUITO BUCLES : www.circuito-bucles.com       octubre
MOSTRA PALLASOS XIRIVELLA:  www.mostradepallassos.com    novembre
MOSTRA TITELLES VALL D’ALBAIDA: www.mostratitelles.com    novembre
FESTITÍTERES ALACANT: www.alicante.es/es/festivales     desembre
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Festivals valencians d’arts escèniques
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Autoavaluació Què he aprés?

Per a què em serveix el que 
he aprés amb…

La meua família

Els meus amics

Altres


