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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 el �queu
en pràctica en la próxima 

visita al teatre.
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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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6. 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.
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Ariel és una jove sirena, que somia amb eixir del mar. En una de les seues eixides 
a la superfície s'enamora del príncep Eric i desatenent els consells de son pare, el 
Rei Tritó, el seu �del amic Flandi i el carranc Sebastià, recorre a Úrsula, la bruixa 
del mar, per a transformar la seua cua en un parell de cames. 

Caurà Ariel en les xarxes d'Úrsula? 

Vine, descobreix-ho i submergeix-te en un món d'il·lusions!

Argument
3
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ARIEL
És la princesa Sirena. Somiadora, 
aventurera, romàntica, valenta, a qui 
li agrada cantar. Es sent atreta pels 
humans i tot el referent al món 
exterior.

FLANDI
En esta versió és un cavallet de mar. 
Amic inseparable d'Ariel. Encara que 
un poquet poregós i afectuós. 

PRÍNCEP ERIC
És el príncep templat que s'enamora 
d'Ariel. 

LANITAS
És la mascota del príncep Eric. 
Juganer i pelut.

SEBASTIÀ
És el carranc a qui el Rei Tritó 
encarrega vigilar la seua �lla Ariel.
Li agrada que tot estiga en ordre
i també cantar i ballar. 

REI TRITÓ
Rei d'Atlàntica i pare d'Ariel. Sempre 
porta el seu trident, és estricte però 
bondadós.

ÚRSULA
Bruixa del mar. Venjativa i plani�cadora. 
Entre els seus poders i habilitats estan 
els enxisos i pocions. Vés en compte no 
�que la teua veu en una de les seues 
àmfores màgiques. 

La Sireneta



3
6

En la Sireneta s'aprén sobretot el valor de l'amistat, la inquietud per aprendre 
i el gust per la lectura i la cultura. Destaca la fortalesa i tenacitat d'Ariel per a 
lluitar pel que desitja a pesar dels obstacles i les adversitats.

Què aprenem
amb esta obra?

La Sireneta
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Ariel és �lla de Neptú.

Sebastià és l’encarregat de cuidar d'Ariel.

Flandi i Ariel són molt amics.

El professor Marí porta un carro ple de coli�ors.

Úrsula vol robar-li a Ariel el seu cabell.

Ariel canvia la seua veu per un parell de cames. 

El gos d'Eric es diu Babitas.          

Vertader / Fals

La Sireneta
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Ariel s'ha enamorat d'un humà que ha vist en el seu vaixell, 

Eric. A ella li encanta el món exterior i vol pujar a la 

______________. Sebastià, el ____________, li diu que no pot, 

que això està ______________. El professor _________ apareix 

per a donar la lliçó amb el seu carro ple de _____________.

Úrsula convenç a ____________ perquè li canvie la seua veu 

per un parell de ____________. Per a recuperar-la haurà 

d'aconseguir que el ______________ s'enamore d'ella i li faça 

un bes d'amor ____________. Finalment, recupera la 

___________ i viuen feliços per sempre. 

Baix el mar tot és ______________!

Completa la història

La Sireneta
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LANITAS

TRIDENT

PINCES

CAMES

ÀMFORES

“CATXIVATXES”

ARIEL

PROFESSOR MARÍ

ÚRSULA 

TRITÓ

SEBASTIÀ

PRÍNCEP

Què va amb què?

La Sireneta
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1. Què desitja explorar Ariel?

2. Què li diu Sebastià a Ariel en la seua cançó “Baix el mar tot
     és fenomenal”?

3. Per què lluiten amb les espases Flandi i Sebastià?

4. Enumera els objectes que el professor Marí ensenya a Ariel i Flandi:

5. Quin tracte li proposa Úrsula a Ariel?

6. A través de quin joc Eric descobreix que Ariel és la Sireneta? 

7. Quina mascota té el Príncep Eric? I com es diu?

Exercici
de comprensió

La Sireneta
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12Pinta i retalla
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