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Decàleg
del bon
espectador
1. AÇÒ DE QUÈ VA?
Abans d´anar, informa´t bé de l´espectacle, 
disfrutaràs el doble.

2. PERDÓ, PERDÓ...
Puntualitat, així no hauràs de molestar a 
ningú buscant el teu lloc.

3. QUÈ A GUSTET!
A tots ens agrada estar còmodes a la butaca 
del teatre, però, ves en compte! Respecta les 
instal.lacions i cuida-les.

4. HE D’ANAR AL LAVABO
Has de tenir en compte que una vegada 
començat l´espectacle no es pot abandonar 
el seient. Tingues la previsió d´anar abans al 
bany. L´obra pot no tindre intermedi.

5. SSSSHHH!
Els actors han fet un gran esforç per 
memoritzar el text, necessiten concentrar-se
i és molt difícil que ho aconseguisquen si 
estan escoltant comentaris entre el públic.
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Per anar al teatre és 

important conèixer les 

normes establides. 

Algunes persones 

treballen perquè nosaltres 

ho passem bé. 

Perquè

respectem el seu

treball, vos demanem

que llegiu aquest

decàleg i que el �queu

en pràctica en la próxima 

visita al teatre.  

El musical



36. ON-OFF
El telèfon mòbil, l´alarma del rellotge… tot açò 
molesta no sols als actors, sinó tambè a la resta del 
públic.

7. NI PIPES, NI CARAMELS, NI RES
No s´ha de menjar durant la representació. Guarda 
les pipes i les llepolies per a quan isques del teatre.

8. QUIN AVORRIMENT!
Si l´obra no t´agrada o t´avorrix, no molestes a la 
resta del públic amb comentaris en veu baixa.
Els teus compis sí que poden estar interessats. 
Comenta l´obra quan acabe la funció.

9. ÉS UN ESPECTACLE ÚNIC
Veure un espectacle en el teatre no és el cine, la 
seua màgia consistix en el fet que mai una 
representació será igual a una altra. Tu tens la sort 
de presenciar ara, en aquest moment, una 
representació que mai es tornarà a repetir, 
disfruta-ho!

10. GRÀCIES PER VINDRE
Si l´espectacle t´ha agradat, els aplaudiments, no 
els xiulits ni els crits, serán la millor recompensa 
pels actors que ens han fet pasar una estona 
agradable.

3



4

Alicia es troba amb el seu profesor repassant la lliçó, quin avorriment!, quan de 
sobte veu com un conill blanc revisa el seu rellotge i exclama que arriba tard. 
D´on ve el conill i per què arriba tard? Moguda per la curiositat, Alicia ho seguix i 
arriba a un món de meravelles, on viu milers d´aventures , on les situacions són 
com als somnis i els animals parlen.

Algo meravellós està per succeir… 

Argument



ALICIA
És una xiqueta creativa, somiadora, 
curiosa i un poc desobedient. Pensa 
que el món a vegades és avorrit i que 
si ella fera el seu món estaría ple de 
favades. Quan entra al país de les 
meravelles descobrix un món ple de 
fantasia.

CONILL
És un conill blanc que està 
obsessionat amb el temps, per això 
sempre va mirant el seu rellotge. 
Introduïx a Alicia al País de les 
Meravelles i l´acaba portant davant 
de la Reina.

GAT
És molt bromista i roín. Li agrada 
donar pistes falses a Alicia i 
hipnotitzar-la amb el seu ball. 

BARRETER
És un dels personatges més bojos del 
País de les Meravelles. Li agrada 
prendre el te i celebra constantment 
amb el Liró la festa del No aniversari.
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Personatges
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Personatges

LIRÓ
És amic del Barreter boig i com a ell li 
agrada prendre el te i celebrar cada 
dia el seu no aniversari. Té al.lèrgia als 
gats i només escoltar el seu nom li fa 
estremir. 

REINA DE CORS
Presumida y un poc maleducada. 
Porta un gran vestit i corona. Governa 
amb ma ferma el País de les 
Meravelles. Pobre el què no obeïsca 
les seues ordres perquè, pot perdre
el cap! 

TIC I TOC
Són dos homenets completament 
iguals, un poc bojos, xarradors i 
divertits. 

ERUGA
És l´últim personatge que es troba 
Alicia abans de tornar al món real. 
Abans de convertir-se en papallona li 
diu a Alicia que també ella pot volar on 
vullga usant la seua imaginació.



El conte de Lewis Carrol està ple d´al·lucions a l´educació i costums. Mescla 
realitat i fantasia i ha in�uït en literats, músics, cineastes i cientí�cs. 

Emfatitza valors fonamentals que moltes vegades queden oblidats, com la 
vitalitat, l´amistat i el valor de ser un mateix. Ens ensenya a trovar-nos a 
nosaltres mateixos i no renunciar a la màgia . És un crit contra la intolerància.
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Què aprenem
amb esta obra?



Alicia es divertix molt estudiant.

El conill blanc porta un rellotge de butxaca.

Alicia balla una sevillana amb el gat.

El Barreter i el Liró celebren el seu No aniversari.

Els bessons es criden Ric i Roc.

La Reina de Cors vol tallar el cap d´Alicia.

Alicia es queda a viure al País de les Meravelles.

Vertader / Fals
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Alicia està assentada en un  ______________ estudiant la lliçó amb 

el seu professor. De sobte apareix un ______________ blanc, té 

molta presa i mira constantment el seu rellotge. Alicia li seguix i 

entra al País de les ______________. Allí es troba amb un ________ 

que l’hipnotitza amb el seu ball. Després apareixen el barreter boig 

i el liró i celebren el seu no ______________. Tic i Toc tenen una 

jaqueta amb ______________ mànegues. La reina enseny a Alicia a 

dir correctament “Sí,  ______________ majestad”. L´eruga es trans-

forma en una preciosa ______________. Al �nal Alicia aconseguix 

que la Reina de Cors no talle el seu ______________. Quan acaba la 

funció tots junts cantem una ______________.

Completa la història
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RELLOTGE

TASSA DE TÉ

RIALLA

ALES

CORS

BESSONS

ESTUDIAR

ALICIA

REINA

CONILL 

TIC I TOC

BARRETER I LIRÓ

ERUGA

GAT

Què va amb què?
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1. A qui persegueix Alicia �ns al País de les Meravelless?

2. Què celebren el Liró i el Barreter?

3. Què està estudiant Alicia al principi de l´obra?

4. De quin color és el pèl de Tic i Toc?

5. Què li vol tallar la Reina de Cors a Alicia?

6. Quin personatge es transforma en papallona?

7. Qui tracta de confondre a Alicia?

Exercici
de comprensió
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Pinta
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Pinta
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Pinta i retalla
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Punts de llibre
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Sopa de lletres


