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Si estàs interessat en alguna de les 
representacions que t'oferim, 
poden contactar amb nosaltres en:

963 123 111

607 068 718 (WhatsApp)

o pel nostre correu electrònic:

aulaescena@aulaescena.com

A través del nostre departament 
comercial t'informarem de les 
dates, horaris, preus, forma de 
pagament, així com de qualsevol 
informació sobre aquest tema. 

Una vegada concertada l'assistèn-
cia rebràs un correu electrònic amb 
les dades relatives a la teua reser-
va: títol de l'obra, lloc, hora, nombre 
d'assistents, etc.

Informació
i reserves

Per a més informació pots visitar la 
nostra web:

www.aulaescena.com



01
La Rateta Presu-
mida Rock Star

2 a 5 anys
Castellà
Valencià

11
Oliver Twist

14
Don Quijote 
de La Mancha

15
Hoy música,
con ópera y 
zarzuela

índex

05
Peter Pan 
la batalla final

5 a 12 años
Castellano
Valencià

03
El mag 
d'Oz

3 a 10 años
Castellano
Valencià

06
Geronimo Stilton.
Enigma en El Prado. 
El musical

6 a 10 años 
Castellano

04
Toca'm un 
conte

3 a 8 años
Castellano
Valencià

07
Revolution

8 a 14 años
Castellano
Valencià

08
Magical
Matilda

6 a 12 años
Inglés      

+ 14 años
Castellano

+ 10 años
Castellano

13
El Lazarillo 
de Tormes

+ 10 años
Castellano

12
La Celestina

+ 12 años
Castellano

+ 10 años
Inglés

02
Magical school 
adventure 
with Matilda

2 a 5 anys
Anglés   

09
Cyber
amis

6 a 12 años
Francés

10
Cyber
amour

+ 10 años
Francés



Hi havia una vegada una rateta 
tan presumida com les altres. 
Aquesta rateta, anomenada Tita, 
vivia amb la seua mare, que 
sempre li deia: “Tita, t'has de 
casar”, i ella responia: “Mamà, el 
que jo vull és cantar”. El seu amic, 
el ratolí Tón, li conta a Tita que un 
concurs de cantants ha arribat a la 
ciutat. Per a presentar-se, la rateta 
haurà de trobar a la seua mitja 
taronja musical. 

Deixarà Mamà Rata a Tita 
presentar-se al concurs? Trobarà 
un acompanyant que siga un bon 
cantant?

La Rateta
Presumida
Rock Star

Diverteix-te amb Tita i els seus 
amics en aquest conte ple de 
cançons i balls, que et parla 
sobre el vertader valor de 
l'amistat. I ajuda a Tita a 
aconseguir que el seu somni es 
faça realitat: convertir-se en una 
gran Rock Star. Rateta, vols 
cantar amb mi? 

Tu pots canviar el conte!

Educació
Infantil

Teatre 
musical

4 actors

55‘ aprox.

2021

Divendres 17 
de desembre

2022
Dimecres 
19 de gener

Dimarts 
22 de febrer

2022
Dimarts 
5 d'abril

Divendres 
6 de maig

Castellà

Valencià 01



La joveneta protagonista d'aquesta 
història és una xiqueta extremadament 
curiosa i intel·ligent, que somia amb anar 
al col·legi, com la resta dels xiquets de la 
seua edat. Els seus eixelebrats pares 
l'obliguen a quedar-se a casa i veure la 
televisió. Però, a mesura que creix va 
descobrint que posseeix poders màgics 
que li serviran de molta ajuda per a 
aconseguir els seus somnis; tindre molts 
amics i una família que la vulga. Matilda 
amb ajuda dels seus poders i la seua 
intel·ligència aconseguirà tot el que es 
propose.

Vos presentem una excepcional proposta 
musical, a través d'un món fantàstic i 
màgic. Una versió teatral pensada i 
creada per a xiquets en procés 
d'aprenentatge de la llengua anglesa. Es 
desenvolupa a partir d'un text senzill, 
dinàmic, totalment adaptat als cursos 
assistents, acompanyat d'un repertori de 
cançons i coreografies inèdites, una cura i 
acolorit espai escènic, i com no, de la 
participació i col·laboració dels xiquets.

Matilda is an extremely curious and 
intelligent girl who dreams of going to 
school, like all the other children her age. 
Unfortunately, her crazy parents force her 
to stay home and watch TV. She soon 
discovers she has magic powers and 
decides to use these to help others, and 
persue her dreams. With the help of her 
magical powers, Matilda will achieve 
everything she sets her mind to.

We present to you an exceptional 
musical, a journey through a fantastic and 
magical world. A theatrical version 
designed and created for children in the 
process of learning the English language. 
It is developed from a simple, dynamic 
text and is fully adaptable to student 
comprehension level. Accompanied by a 
repertoire of songs and choreography. 
Beautiful and colorful scenery, and of 
course, the participation and 
collaboration of young learners.

Magical school 
adventure 
with Matilda

02AnglésInfantil

Teatre

4 actors 
natius

55‘ aprox.

2021

Dimecres 1 
de decembre

2022
Dimarts 15
de febrer

Dilluns 4
d’abril



03

Dorothy viu en la granja dels seus 
oncles, a Kansas, però somia amb 
viatjar més enllà de l'arc de Sant 
Martí. El seu desig es fa realitat 
quan un tornado se l'emporta 
volant amb el seu gosset Totó al 
món d'Oz. Per a tornar a casa haurà 
de véncer a la Bruixa de l'Est, 
arribar a la Ciutat Esmeralda i trobar 
al gran mag d'Oz. Amb l'ajuda de la 
fada Glinda i les sabates de robins 
haurà de seguir sempre el camí de 
rajoles grogues.

En la seua aventura es trobarà amb 
l'Espantaocells, que, oh!, no té 
cervell, amb l'Home de Llanda, que 
no té cor, i amb el Lleó, al qual li 
falta valor. Tots junts aniran a veure 
al mag d'Oz perquè els ajude. Un 

El mag
d’Oz
gran viatge ple d'humor, màgia, 
cançons i diversió està a punt de 
començar. No ho dubtes i uneix-te 
a aquesta fantàstica odissea. I 
recorda: “Segueix sempre el camí 
de rajoles grogues fins a la Ciutat 
Esmeralda”. T'esperem en el món 
d’Oz.

Teatre 
musical

4 actors

55‘ aprox.

Castellà

Valencià

3r Infantil

1r,2n,3r, i 4t 
de Primària

2021

Divendres 26 
de novembre

2022
Dijous 10 
de febrer

Dimarts 29 
de març
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Toca'm un conte és un espectacle 
didàctic de percussió en el qual es 
mesclen els contes infantils més 
populars que tots coneixem, amb 
la música que es pot fer amb els 
instruments de percussió.

A través d'un narrador i al costat 
dels percussionistes d'un planeta 
anomenat “Somni”, gaudirem d'un 
conte musical creat a partir de la 
unió de molts contes. L'objectiu 
principal que pretenem amb 
l'audició d'aquest concert, és 
relacionar la música amb la lectura 
i amb la imaginació de cada 
alumne.

Toca'm 
un conte

Castellà

Valencià

Infantil

1r, 2n
Primària

Concert 
teatral

4 músics
1 narradora

55‘ aprox.

2021

Dilluns 13 
de decembre

2022
Dimarts 8
de febrer
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Peter Pan ha crescut i s'ha oblidat 
de qui va ser de xiquet; de volar, 
de riure, de jugar.

Ara és un famós home de 
negocis, Peter Baning. El capità 
Garfi vindrà fins a casa de la iaia 
Wendy a segrestar la filla de 
Peter, Maggie. D'esta manera 
aconseguirà que Peter torne a Mai 
Més per rescatar-la. 

Campaneta i els Xiquets Perduts 
s'encarregaran de fer recordar a 
Peter, posar-ho en forma per “la 
batalla final" i, així, recuperar, de 
les mans de Garfi i els pirates, a la 
seua filla Maggie.

T’atreveixes a volar a Mai Més de 
la mà de Campaneta, Peter i els 
Xiquets Perduts?

Peter Pan
la batalla final
La batalla final està a punt de 
començar contra Garfi i els 
pirates. Només necessites un 
pensament alegre, una mica de 
pols de fades i, ja saps, girar en la 
segona estrela a la dreta.

Castellà

Valencià

3r infantil

Primària

Teatre
musical

4 actors

55‘ aprox.

2021

Dijous 16 
de decembre

2022

Dimecres 9 
de febrer

Divendres 11
de març
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Algú ha furtat un famosíssim 
quadre en el Museu del Prado... I 
resulta que, per una estranya 
coincidència, estic precisament 
ací, a Madrid, amb el meu amic el 
detectiu Metomentodo!

Així comença aquest musical 
superratònic!

Acompanya a Geronimo i els seus 
amics en la frenètica cerca del 
malfactor que s'ha emportat El 
quitasol del Museu del Prado i 
visita amb ells els llocs més 
emblemàtics de la capital 
espanyola. Ajuda'ls a seguir les 
pistes per a trobar al lladre en 
aquest musical interactiu que et 
deixarà empremta.

Geronimo
Stilton
Enigma en El Prado.
El musical

Castellà1r, 2n, 3r i 4t
Primària

Teatre
musical

6 actors

55‘ aprox.

2021

Dimarts 18
de gener

Dimecres 2 
de març

2022

Dijous 7 
d’abril



L'evolució de la música i la dansa, on, 
des de moments més intimistes i 
personals fins a moments de gran 
potència musical, es veuran reflectits 
en aquesta meravellosa i innovadora 
posada en escena per a tots els 
públics.

La Percussió i Dansa, des de sempre 
units, prenen un paper principal 
durant la proposta de l'espectacle. 
En sinergia amb altres instruments 
musicals i material multimèdia, el 
resultat és un viatge per diferents 
moments i llocs del nostre univers. 
Aquest nou concepte musical 
sorgeix de l'estreta relació entre dos 
universos artístics com són la Dansa 
Contemporània i la Percussió.

Revolution07Castellà

Valencià

3r, 4t, 5é i 6é
Primària

1r i 2n ESO

Concert
teatral

4 músics
1 ballarí

55‘ aprox.

2021

Dijous 14 
de decembre

2022

Dilluns 7
de febrer



Matilda és una xiqueta extraordinària. Als cinc anys ja 
ha llegit la meitat dels llibres de la biblioteca pública i 
és un geni de les matemàtiques. Tristament els seus 
pares, creuen que és una gandula i una brètola i li fan 
la vida impossible. Però Matilda té una arma 
poderosíssima per a defensar-se: el seu privilegiat 
cervell i poders màgics. Matilda comença a anar a 
escola. Allí coneix a la seua mestra, l'adorable 
senyoreta Honey, que de seguida s'adona de les 
habilitats portentoses de la xiqueta. Però en el 
col·legi qui mana és la directora, un ésser amb 
qualitats menyspreables. Matilda amb ajuda dels 
seus poders i la seua intel·ligència aconseguirà tot el 
que es propose.

Vos presentem una excepcional proposta musical, a 
través d'un món fantàstic i màgic. Una versió teatral 
pensada i creada per a xiquets en procés 
d'aprenentatge de la llengua anglesa. Es 
desenvolupa a partir d'un text senzill, dinàmic, 
totalment adaptat als cursos assistents, acompanyat 
d'un repertori de cançons i coreografies inèdites, una 
cura i acolorit espai escènic, i com no, de la 
participació i col·laboració dels xiquets.

Matilda is an extraordinary girl. By the age of five, 
she is not only a mathematical genius, but she has 
also read half the books in the public library. 
Unfortunately her parents think she is lazy and 
ungrateful, and they make her life miserable. But 
Matilda has a powerful weapon to defend herself: 
her intelligence and her new-found magical 
powers. Matilda goes to school for the first time 
and meets Miss Honey, a kind and nurturing 
teacher. Miss Honey immediately realises that 
Matilda is a special girl with incredible abilities. 
However, the head teacher of Crunchem Hall 
School, Mr Trunchbull, believes no child is special 
and anyone who disagrees will be punished. With 
the help of her magical powers, Matilda has the 
ability to overcome the despicable and nasty Mr 
Trunchbull. She can achieve anything she puts her 
mind to.

We present to you an exceptional musical, a 
journey through a fantastic and magical world. A 
theatrical version designed and created for 
children in the process of learning the English 
language. It is developed from a simple, dynamic 
text and is fully adaptable to student 
comprehension level. Accompanied by a 
repertoire of songs and choreography, beautiful 
and colorful scenery, and of course, the 
participation and collaboration of young learners.

Magical Matilda08Anglés1r, 2n, 3r i 4t
Primària

55‘ aprox.Teatre 
musical

4 actors
natius

2021

Dijous  2 
de decembre

2022
Dimecress 16 
de febrer



Robin est un garçon très timide, il dédie la 
majorité de son temps libre à jouer aux jeux 
vidéos dans sa chambre. Bientôt, ce sera son 
dixième anniversaire et sa famille organise 
une fête d'anniversaire où seront invités tous 
ses camarades de classe. Mais quand 
personne ne vient à sa fête, Robin est très 
triste. Cependant, bientôt tout va changer. 
Pour son anniversaire, il reçoit un gros 
cadeau de ses parents: un robot qui parle et 
qui joue !

Adèle est une fille joyeuse qui est nouvelle 
dans le quartier, elle va être la nouvelle 
voisine de Robin. Adèle ne connaît 
personne et elle aussi est très seule, mais 
grâce au robot, elle connaîtra Robin et… 
Deviendront-ils meilleurs amis? Le robot 
aidera-t-il Robin à se faire de nouveaux 
amis?

Robin en un xiquet molt tímid, dedica la 
major part del seu temps lliure a jugar a 
videojocs a la seua habitació. Molt 
prompte serà el seu desé aniversari i la 
seua família organitza una festa 
d'aniversari a la qual conviden a tots els 
seus companys del col·legi. Però quan 
ningú ve a la seua festa, Robin es posa 
molt trist. Prompte tot canviarà, pel seu 
aniversari rep un gran regal dels seus 
pares: Un robot que parla i juga!. 

Adele és una alegre xiqueta que arriba 
nova a viure al barri, serà la nova veïna 
de Robin. Adele no coneix a ningú i 
també està molt sola, però gràcies al 
robot, coneixerà a Robin i… Es 
convertiran en els millors amics? Ajudarà 
el robot a Robin a fer nous amics?

Us presentem una excepcional proposta 
teatral 100% en francés. Una versió teatral 
pensada i creada per a xiquets en procés 
d'aprenentatge de la llengua francesa. Es 
desenvolupa a partir d'un text senzill, 
dinàmic, totalment adaptat als cursos 
assistents, acompanyat d'una cura i 
acolorit espai escènic, i com no, de la 
participació i col·laboració dels xiquets.

Cyber 
amis

FrancésPrimària

Teatre
musical

2 actors
natius

55‘ aprox.

2022
Dijous 27 
de gener

Dilluns 28 
de febrer

Nous vous présentons une extraordinaire 
proposition théâtrale 100% en français. Une 
version théâtrale pensée et créée pour des 
enfants en processus d'apprentissage de la 
langue française. Elle se déroule à partir d'un 
texte simple, dynamique, totalement adapté 
aux cours suivis, accompagné d'un décor 
soigné et coloré, et, bien sûr, de la 
participation et la collaboration des enfants.
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Robin et Adèle vont à la même école, mais 
vivent dans des mondes très différents. 
Robin est amoureux d'Adèle, mais elle, ne 
sait même pas qu'il existe. Robin ne sera 
jamais assez bien pour elle. Mais quand 
Robin découvre une application qui 
s'appelle "Cyberespace", il se rend compte 
qu'il peut avoir la confiance qui lui manque 
derrière un filtre et se créer une nouvelle 
identité. "Cyberespace" est un endroit où tu 
peux échapper à ta réalité et être la 
personne que tu veux être. Mais combien 
de temps Robin pourra se cacher derrière 
un écran? Robin reussira-t-il à gagner le 
coeur de la fille qu'il aime?

Une comédie française écrite pour 
adolescents!

Robin i Àdele van al mateix institut, però 
viuen en mons molt diferents. Robin està 
enamorat de Àdele, però ella ni tan sols 
sap que existeix. Robin mai serà prou bo 
per a ella. Però quan Robin descobreix 
una aplicació anomenada "Cyberspace", 
s'adona que pot trobar la confiança que li 
falta darrere d'un filtre i crear una nova 
identitat. “Cyberspace” és un lloc on pots 
escapar de la teua realitat i ser qui vuigues 
ser. Però, quant temps pot amagar-se 
Robin darrere d'una pantalla? Guanyarà 
Robin el cor de la xica que estima?

Una comèdia francesa escrita per a 
adolescents!

Cyber 
amour

Francés5é i 6é de

Primària

ESO
Bachiller

55‘ aprox.Teatre 
musical

2 actors
natius

2022
Divendres 

28 de gener

Dimarts 1 
de març

10



Una moderna adaptació d'un dels 
clàssics més famosos de la literatura 
anglesa de l'autor Charles Dickens. 
L'orfe Oliver Twist viu en una casa 
d'acolliment, entre la pobresa i la 
fam. Oliver és un jove simpàtic i 
confiat, motiu pel qual li enganyen 
amb facilitat. Malgrat els seus molts 
problemes, la noblesa i sinceritat que 
li caracteritzen, li salvarà de situacions 
inesperades. Cansat del tracte que 
rep, s'escapa a Londres on es veu 
immers en una xarxa de joves 
delinqüents. Oliver coneixerà a una 
infinitat de peculiars personatges 
londinencs que li portaran a ser 
detingut.

Absolt de tot càrrec, serà rescatat per 
un amable aristòcrata, qui li ofereix 
una llar i on aconsegueix començar 
una nova vida. Però la banda de 
delinqüents no tenen la intenció de 
permetre que Oliver desaparega de 
les seues vides. Un espectacle on 

A modern adaptation of one of the 
most famous classics of English 
literature by the author Charles 
Dickens. A poor orphan, Oliver, lives 
in a foster home, between poverty 
and famine. Oliver is a friendly and 
trusting boy, which is why he is 
easily fooled. Despite his many 
disadvantages, his nobility, sincerity 
and strength of character will save 
him from unexpected situations. 
Tired of the poor treatment he 
receives, Oliver escapes to London 
where he finds himself immersed in 
a network of young criminals. Oliver 
will meet a host of peculiar London 
characters who will lead him to be 
arrested. Absolved of all charges, he 
will be rescued by a kind aristocrat, 
who offers him refuge and the 
opportunity to begin a new life. 
However, the criminal gang have no 
intention of allowing Oliver to 
disappear, he knows too much 
already.

A show where values such as respect, 
honesty, kindness, and justice are 
prominent. It is developed from 
classic text and is fully adaptable to 
student comprehension level. 

Oliver Twist11Anglés5é i 6é 
de Primària

ESO

Bachiller

55‘ aprox.Teatre

4 actors 
natius

2021

Divendres 3 
de decembre

2022
Dilluns 14 
de febrer

valors com el respecte, l'honestedat, la bondat, 
i justícia, no us deixaran indiferents. Situacions 
carregades de misteri, música, cançons 
originals, coreografies, il·luminació, 
escenografies i cures vestuaris converteixen 
aquest espectacle en una exquisida adaptació 
en la qual la participació del públic és essencial.

Accompanied by a repertoire of 
original songs, choreography and 
audience participation. Mysterious 
and gripping scenes will keep you on 
the edge of your seat.



En La Celestina es mostren els 
tràgics amors de Calisto i Melibea 
i les males arts que empra 
l'alcavota Celestina perquè 
s'enamoren. 

A pesar que l'obra és bastant 
crua, tant per les passions com 
pel llenguatge utilitzat, la 
intenció és didàctica.

Intenta previndre a les xiques de 
l'època contra els paranys de les 
alcavotes que tractaven de minar 
la seua cautela; i advertir als 
joves de tots els temps contra les 
bogeries de l'amor, contra la 
temptació de sentir l'amor com a 
l’única cosa i el més important; 
com una cosa que si no es 
domina condueix a la destrucció i 
a la mort.

La
Celestina12Castellà

Teatro 
clàssic

4 actors

55‘ aprox.

ESO
Bachiller
EPA

2021

Dimecres 15 
de decembre

2022
Divendres 
4 de febrer

Dijous 24 
de març

En finalitzar la representació, hi 
haurà un col·loqui amb els assistents.



Adaptació del clàssic de la 
literatura del segle XVI, El 
Lazarillo de Tormes recorre les 
aventures i desventures de 
Lázaro; una història de 
necessitat i picaresca, plena de 
personatges de poca moral. 

Lázaro es valdrà del seu gran 
enginy per a superar les 
dificultats, la fam, els enganys i 
els pals que es creuen en la 
seua vida sense parar.

Tots els elements del Lázaro de 
Tormes es troben en aquesta 
adaptació: l'humor negre i àcid, el 
retrat històric de l'Espanya del 
segle XVI, i una gran història amb 
un ensenyament ètic disfressat 
de picardia i descaradura.

El Lazarrillo
de Tormes13Castellà

55‘ aprox.

5é i 6é 
Primària
ESO
Bachiller
EPA

Teatre
clàssic

2 actors

2021

Dilluns 29 
de novembre

2022
Dilluns 24
de gener

Dilluns 21 
de març

En finalitzar la representació, hi 
haurà un col·loqui amb els assistents.



En un lloc de La Mancha, del nom del 
qual no vull acordar-me, transcorre 
aquesta meravellosa obra. 

Us convidem a un viatge fantàstic per la 
literatura espanyola amb Don Quijote i 
el seu inseparable Sancho Panza. 

Dos actors i una infinitat de personatges 
ens conduiran per aquesta història 
cavalleresca, on els gegants són molins, 
els castells són vendes, i les 
emperadrius... simples llauradores.

Cervantes va aconseguir, a través 
d'aquesta enginyosa obra, retratar com 
ningú el món i els seus inútils afanys, 
conjugant amb mestratge tots els estils 
literaris; des de la fantasia de les 
històries de cavalleries, al realisme de la 
picardia. És per això que romandrà com 
un dels nostres majors llegats, 
traspassant tota època i frontera. 

Gaudiu-ho!

Don 
Quijote
de La Mancha

14
En finalitzar la representació, hi 
haurà un col·loqui amb els assistents.

Castellà

55‘ aprox.

5é i 6é
Primària
ESO
Bachiller
EPA

Teatre
clàssic

2 actores

2021

Divendres 10 
de decembre

2022
Dilluns 21
de febrer

Dimecres 23 
de març



Un espectacle que ens transportarà 
per les peces més recognoscibles de 
l'òpera universal acompanyada d'una 
xicoteta selecció de les sarsueles que 
van marcar una època al nostre país.

15 Hoy música,
con ópera y 
zarzuela 
La traviata, Tosca, Carmen, Turandot, 
Madama Butterfly, L’elisir d’amore, 
La rosa del azafrán, La corte de Faraón, 
La canción del olvido, La tabernera del puerto, 
i moltes més formaran part del 
repertori d'aquest entranyable viatge 
pel món de la lírica. Descobreix-ho i 
gaudeix de la música i veus en directe, 
amb soprano, tenor i baríton.

Castellà

Òpera y
sarsuela 
en directe

1 Baríton
1 Soprano
1 Pianista
1 Tenor

55‘ aprox.

3r i 4t  ESO
Bachiller
EPA

2021

Dijous 25 
de novembre

2022
Divendres 18
de febrer

Dimarts 22 
de març

En finalitzar la representació, hi haurà 
un col·loqui amb els assistents.



Som la companyia resident del 
Teatre Flumen, teatre d'avantguar-
da a València, situat entre Nou 
Centre i l'IVAM, excel·lentment 
comunicat per transport públic. El 
teatre es troba en una zona per als 
vianants, facilitant l'accés als estu-
diants i grups. És un teatre cèntric 
que gràcies a la seua ubicació 
permet fàcil accés als autobusos.

Comptem amb diverses activitats 
complementa.ríes per propasar 
als centres escolars. A causa del 
bon emplacament del Teatre 
Flumen, on realitzem les nostres 
representacions, trabaran llocs 
d'interes molt propers per a 
aprofitar la visita, com l'IVAM, el 
Museu de Belles Arts, el Museu 
de Prehistoria i Etnología, o el 
Museu Municipal del Tren. 
De la mateixa manera coneixem 
diverses empreses de lloguer 
d'autobusos de confianca. 
Si els interessa no dubten a 
consultar-nos, i els facilitarem 
informació sobre aquest tema. 

En el teatre

Activitats 
relacionades i 
serveis

Som una productora valenciana 
d'Arts Escèniques que té com a 
objectiu acostar el teatre a l'alum-
nat, com un complement educatiu 
fantàstic per a la comprensió 
d'idees, matèries escolars i valors. 
Tenim un ampli i variat catàleg 
d'oferta teatral per a tots els cursos 
d'Infantil, Primària, ESO, Batxiller i 
EPA, i per a diferents departaments 
com, Llengua Castellana, Valencià, 
Anglés, Francés i Música.

Tots els nostres espectacles estan 
meticulosament treballats per a 
resultar dinàmics, divertits i amb un 
cert grau d'interacció amb el públic, 
per a no deixar a l'alumnat indife-
rent.

La qualitat, professionalitat i passió 
amb la qual els nostres actors i 
actrius desenvolupen cadascun 
dels nostres espectacles, és capaç 
veritablement d'arribar al cor i al 
record dels espectadors i afermar 
en ells els coneixements i valors 
que en el teatre poden aprendre.

El nostre somni no és omplir
el teatre de xiquets, 
sinó que el nostre teatre 
òmpliga als xiquets de somnis.

L'equip de aulaescena els 
desitgem que tinguen un bon 
curs 2021-2022.

Us esperem en el teatre!



2022    

Febrer Revolution

7 dilluns

El mag d'Oz

10 dijous

La Celestina

4 divendres

Toca'm 
un conte

8 dimarts

   
Peter Pan, la 
batalla final

9 dimecres

Hoy música, 
con ópera y 
zarzuela

25 dijous

Novembre

2021

2022

Decembre

Gener

El mag d'Oz

26 divendres

El Lazarillo 
de Tormes

29 dilluns

Magical school
adventure with 
Matilda

1 dimecres

Magical school
adventure with 
Matilda

15 dimarts

La Ratita 
Presumida 
Rock Star

22 dimarts21 dilluns

Don 
Quijote de 
La Mancha

Hoy música, 
con ópera 
y zarzuela

18 divendres

Magical 
Matilda

16 dimecres

Cyber amis

28 dilluns

La Rateta 
Presumida 
Rock Star

17 divendres

La Rateta 
Presumida 
Rock Star

19 dimecres

Peter Pan, la 
batalla final

16 dijous

Magical 
Matilda

2 dijous

Oliver Twist

3 divendres

Revolution

14 dijous

Toca'm un 
conte

13 dilluns

Don 
Quijote de 
La Mancha

10 divendres

La Celestina

15 dimecres

Geronimo 
Stilton
Enigma en El 
Prado.
El musical

18 dimarts

El Lazarillo 
de Tormes

24 dilluns

Cyber amis

27 dijous

Cyber amour

28 divendres

* Calendari subjecte a modificacions

Oliver Twist

14 dilluns

Geronimo 
Stilton
Enigma en El 
Prado.
El musical

2 dimecres

Cyber amour

1 dimarts

El Lazarillo 
de Tormes

21 dilluns

Hoy música, 
con ópera y 
zarzuela

22 dimarts

Peter Pan, la 
batalla final

11 divendres

La Celestina

24 dijous23 dimecres

Don 
Quijote de 
La Mancha El mag d'Oz

29 dimarts

Geronimo 
Stilton
Enigma en El 
Prado.
El musical

7 dijous

Març

Magical school
adventure with 
Matilda

4 dilluns

La Rateta 
Presumida 
Rock Star

5 dimarts

Abril

La Rateta 
Presumida 
Rock Star

6 divendres

Maig
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