LECTURES DRAMATITZADES I ESPECTACLES MUSICALS

Albert Iborra i Pepa Juan

Lectura de textos teatrals de diversos autors i temàtiques amb la finalitat
d’introduir en el món teatral els alumnes d’aquests nivells educatius.

1

Pares i fills,
a càrrec d’Albert Iborra i Pepa Juan

El despertar, Dario Fo; Perquè?, Josep Pere Peyró, Tots els meus pares, Yolanda Garcia Serrano;
Nike air, Isabel-Clara Simó; Carta Utòpica, Àgata Roca; Vull ser major, Àgata Roca.
Aquesta lectura ens parla des de la comicitat de les relacions entre pares i fills (separacions, adolescència, estrés dels pares...).

2

La guerra dels nostres iaios,
a càrrec d’Albert Iborra i Pepa Juan

Lectura històrica i artística sobre la guerra civil per a conscienciar els alumnes i despertar-los-en
la curiositat. És una lectura de documents (que resulten d’interés per a l’estudiant), amb música i
imatges (fotos de Robert Capa, de Centelles i cartells de Josep Renau).
Amb aquesta lectura es pretén que l’alumnat amplie els seus coneixements sobre el període de
la Guerra Civil.
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Almudena Francés

3

Amort,
a càrrec d’Almudena Francés

Cada set anys se m’apareix un mort, alguns seuen al costat del llit o me’ls creue de cara, cadascun té una raó per a vindre. L’amor no es fa esperar tant, el trobe on menys ho espere. Amort és
una sessió de contes sobre dos temes crucials d’aquest món: l’amor i la mort tractats de manera
visceral, perquè quan sorgeixen no deixen indiferent ningú. Aquesta sessió està vinculada a una
animació lectora sobre un llibre a través del blog almudenafrances.com.

4

Retall de lletra,
a càrrec de Francesc Anyó

Un retall és un fragment d’un escrit, un tros d’un llibre. Retall també és anagrama de lletra. Lletra
ho és de retall, retall d’artell, artell de taller, taller de retall... Qualsevol excusa és bona per a passarho bé amb fragments de textos de Mercè Rodoreda, Prudenci Bertrana, Joanot Martorell, Quim
Monzó, Enric Valor, Raymond Couse, Pere Calders, Marc Granell, Vicent Andrés Estellés, Jaume
Roig, Sor Isabel de Villena, Isabel-Clara Simó, Joan Fuster, etc.... Us proposem divertir-nos navegant
per llibre obert, a tota lletra!
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5

A trenc d’alba,
a càrrec de Francesc Anyó i Enric Giralt

Viatgem en el temps, amb paraules i amb música, al Segle d’Or. Un període apassionant de la
nostra història. Autors: Al-Russafí (Elegia Valenciana), Al-Waqqaixí (Elegia a València), Ibn Amira
(Epístola a un amic), Comtessa de dia (Tinc un desfici,ai, inclement), Ramon Llull (Libre de les
bèsties), Francesc Eiximenis (Dotzé del crestià), Anselm Turmeda (Elogi dels diners), Pare Vicent
Ferrer (Sermons), Jeroni Münzer (Llibre de viatges), Joanot Martorell (Tirant lo Blanch), Ausiàs
March (Veles e vents), Joan Roís de Corella (La balada de la garsa i l’esmerla), Jaume Roig (L’espill),
Anònim (Mirall del fotre)

6

Aquell vent o l’amor,
a càrrec de Francesc Anyó i Enric Giralt

“Diuen que l’amor mou el món. Però, què és l’amor? “Aquell vent o l’amor” és un espectacle divertit, tendre i gamberro. Amb música i cançons, i poesia, teatre, novel·la i assaig, fem una mirada a
això que li diem amor.
Autors: Carles Pons, Enric Cassases, Quim Monzó, Joan Fuster, Vicent Andrés Estellés, Marc Granell,
Tomàs de los Santos, Josep Bernat i Baldoví, Prudenci Bertrana, Georges Brassens, Javier Krahe,
Demaenmà, Groucho Marx i Woody Allen entre d’altres.

7

Marc Granell a l’Illa Secreta,
a càrrec de Francesc Anyó i Enric Giralt

Un espectacle en el que l’actor Francesc Anyó i Enric Giralt recitaran i cantaran poemes de Marc
Granell.

Francesc Anyó
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8

Estellés de contraban,
a càrrec de Francesc Anyó i Enric Giralt

Espectacle musical de poemes d’Estellés. Amb la veu d’Anyó que tantes voltes la recitat i amb un
músic excel·lent, Enric Giralt.

9

Suite de Meravelles,
a càrrec de Francesc Anyó i Enric Giralt

Espectacle de textos obligatoris per a la PAU. Interpretaran textos de Mercé Rodoreda, Joan Fuster, Rodolf i Josep Lluís Sirera, Estellés...

10

L’herència de la Nova Cançó,
a càrrec de Pau Alabajos

Taller didàctic sobre la història de la Nova Cançó. Pau Alabajos canta en directe els temes més representatius dels Setze Jutges (Al Vent de Raimon, L‘Estaca de Lluís Llach, Què volen aquesta gent
de Maria del Mar Bonet, M’aclame a tu d’Ovidi Montllor…) o amb cançons del seu propi repertori
i amb adaptacions musicals de poetes com Salvador Espriu, Maria Mercè Marçal o Vicent Andrés
Estellés.

Pau Alabajos

RUTES LITERÀRIES
Itineraris temàtics pel centre històric de
València relacionant espais emblemàtics
amb autors literaris rellevants de la nostra
literatura. S’hi barregen l’explicació dels llocs
que es visiten, les explicacions d’autors i de
les seues obres i la lectura de textos dels
autors. A càrrec d’actors i de guies oficials.

1

Ruta medieval

Muralla àrab de l’Octubre CCC, Ibn Khafaja i
Al Sumaysir; Llotja de la Seda, Anselm
Turmeda; Carrer Cordellats, Jaume Roig i
Isabel de Villena; Plaça Sant Nicolau, Els Borja i
Miracles de Sant Vicent Ferrer; Carrer Cavallers,
Joanot Martorell; Seu, Ausiàs March.

2

Ruta contemporània

3

Ruta d’Estellés

Octubre CCC, Joan Fuster. Plaça Redona,
Mercè Rodoreda. Plaça del Miracle del
Mocadoret, Vicent Andrés Estellés i Miquel
Martí i Pol. Palau del Marqués de Dos Aigües;
La Nau (Universitat de València), Quim
Monzó. Plaça de l’Ajuntament, Manuel Molins.

Lectura de poemes d’Estellés per espais de
València que tenen relació amb els seus
poemes. Octubre CCC, Plaça Lope de Vega,
Plaça Miracle del Mocadoret, Carrer Cabillers,
Almodí i Torres dels Serrans.
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4

València històrica

Octubre CCC, Llotja de la Seda, Plaça Redona,
Banys de l’Almirall, Catedral, Plaça de la Mare
de Déu.
Amb la possibilitat de canviar espais o ampliar
la ruta.

5

Ruta Jaume I

Ruta en què contarem la història de Jaume I
passant per llocs de València que tenen relació
amb el nostre Rei. Muralla de l’Octubre,
Ajuntament de València (espasa, llibre dels
furs...), Sant Joan de l’Hospital, Catedral i
Torres de Serrans.

TALLERS

XERRADA DE CIÈNCIES
La xerrada de Ciències està coorganitzada amb la Càtedra de Divulgació Científica de la Universitat de València.
Tertúlia científica que té com a objectiu acostar els debats científics (i els propis científics) als estudiants, per tal que els seus coneixements estiguen a l’abast de tots i, a més, presentar el treball
científic com una opció de futur per als joves (i fer-ho en llengua catalana, que és la vehicular de
tots els actes).
La xerrada de Ciències pot ser de diferents temàtiques d’actualitat: sostenibilitat, llengua, història
o salut.
Els científics convidats xerren amb l’alumnat al bar de l’Octubre Centre de Cultura Contemporània, seu d’ACPV, d’un tema de màxima actualitat.

TALLERS PER LA LLENGUA,
A CÀRREC DE GEMMA SANGINÉS
Els tallers lingüístics que organitzem estan destinats a alumnes de 4rt d’ESO i batxiller amb
l’objectiu de transmetre als joves uns valors favorables a l’ús social de la llengua pròpia. Els tallers
són impartits per la psicòloga Gemma Sanginés, coautora amb Ferran Suay del llibre Sortir de
l’armari lingüístic. A més del constant espai per al debat, al llarg del taller es realitzen diversos exercicis participatius. Els alumnes tenen un dossier didàctic i els dinamitzadors utilitzen suport visual
i informàtic que els permet presentar el taller de forma atractiva pels joves.

TALLERS
TALLER DE RAP,
A CÀRREC D’ATUPA

Feliu Ventura

TALLER DIDÀCTIC ‘POEMES QUE
ES FAN CANÇÓ’,
A CÀRREC DE FELIU VENTURA
Recorregut didàctic sobre l’ofici de fer
cançons i la llarga tradició de musicalitzacions
poètiques de la nostra literatura. La unitat es
desenvolupa en una sessió d’una hora dividida
en dos blocs. El primer bloc serà introductiu
i teòric i el segon bloc serà pràctic i conclusiu i tindrà un espai considerable dedicat a la
participació de l’alumnat a traves de les seues
opinions preguntes i comentaris.
Al segon bloc hi haurà una petita actuació
en directe amb la interpretació de les musicacions de “Prometença” de Joan Salvat-Papasseit,
“Soledat” de Vicent Andrés Estellés i “Cançó
Pensarosa” de Marià Villangómez.

Els alumnes participaran en un taller
d’escriptura i tècnica de gravació d’una cançó
de rap amb dos membres del grup de música
Atupa.
Amb l’objectiu de donar via lliure a la creativitat
i l’anàlisi, els alumnes escriuran en comú una
cançó que gravaran i podran endur-se a casa.
En primer lloc, es farà una breu introducció del
gènere i s’exposaran les tècniques d’escriptura
que poden aplicar a l’hora de crear. A continuació, es buscaran temàtiques a tractar que
desperten la capacitat analítica i el sentit crític
dels participants perquè, posteriorment, creen
individualment o col·lectivament una lletra
que posaran en comú i gravaran, aconsellats
en tot moment pels membres del grup.

TALLER DE LLEGIR EN VEU
ALTA,
A CÀRREC DE FRANCESC ANYÓ
Llegir en veu alta ens obri un ventall interessantíssim de possibilitats de gaudi i
d’aprenentatge. Quan llegim en veu alta posem en joc, o no, la veu, la fonètica, la prosòdia,
la comprensió, la comunicació... Llegir en veu
alta és un joc que ens ajuda en molts aspectes.
Juguem?
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Trinquet de Pelayo

TALLER DE PILOTA VALENCIANA A L’OCTUBRE CCC I
VISITA GUIADA AL TRINQUET PELAYO
Descobreix Pelayo, descobreix la pilota valenciana
L’activitat constarà de dues parts i duraria de 10h a 13:00 aproximadament:
1ª Part- (60 min) Introducció a la pilota valenciana a l’Octubre Centre de Cultura Contemporània.
Descans/esplai (30min) – Temps per esmorzar i per a desplaçar-se al Trinquet Pelayo.
2ª Part- (60 min) Visita guiada i taller pràctic a al trinquet Pelayo, la catedral de la pilota valenciana.
L’activitat serà realitzada a càrrec del jugador professional i entrenador Ricard Sentandreu (Llicenciat en Ciències de l’activitat física i l’esport i màster en educació).
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TALLERS DE VICENT ANDRÉS
ESTELLÉS
Impartits per Isabel Anyó, néta de Vicent
Andrés Estellés.
A. Cançó de la rosa de paper
Es tracta d’un taller sobre la vida i obra del poeta de Burjassot, Vicent Andrés Estellés. Utilitzarem l’obra d’aquest autor per tal de descobrir
als participants com es va viure la postguerra
des d’aquest poble de l’Horta Nord.
L’objectiu és fomentar un pensament crític
mitjançant el treball en grup i els debats.
Dedicant-ne un apartat a la creativitat i a les
manualitats.
Els alumnes han de portar pegament, llapisseres i tisores.

TALLER DE DIVERSITAT I
PLURALITAT
Sessió de dos tallers per a l’alumnat de primària i secundària perquè prenguen consciència
de la realitat que es viu al món respecte als i les
refugiades, treballant la diversitat i la integració
per a fer front a la discriminació per qualsevol
motiu, de llengua, cultura, religió o sexe.
A càrrec de Gemma Piqué i d’Olga Muñoz
(CEAR - Comissió d’Ajuda al Refugiat - PV).
Col·laboració entre CEAR i ACPV

B. Mural del País Valencià
Es tracta d’un taller sobre un dels treballs més
importants del poeta Vicent Andrés Estellés, el
Mural del País Valencià. S’utilitzaran nocions bàsiques sobre aquesta obra per tal de descobrir
als participants el nostre patrimoni paisatgístic,
arquitectònic, lingüístic, cultural...
L’objectiu és fomentar el coneixement del nostre patrimoni cultural mitjançant la creativitat.
Els alumnes han de portar plastidecors, llapisseres, guix de colors i retoladors.
Aquests tallers es poden realitzar al vostre
centre (consulteu mínim d’alumnes).

INFORMACIÓ

ACTIVITATS

DURACIÓ PREU*

LECTURES DRAMATITZADES

Pares i fills

50 minuts

5€

I ESPECTACLES MUSICALS

La guerra dels nostres iaios

50 minuts

5€

Retall de lletra

60 minuts

5€

Marc Granell a l’illa deserta

60 minuts

6€

Amort

60 minuts

6€

Aquell vent o l’amor

60 minuts

6€

Estellés de contraban

60 minuts

6€

Suite de Meravelles

60 minuts

6€

A trenc d’alba

60 minuts

6€

L’herència de la Nova Cançó

60 minuts

6€

Ruta medieval

2 hores

5€

Ruta contemporània

90 minuts

5€

Ruta d’Estellés

90 minuts

5€

Ruta de Jaume I

90 minuts

5€

Ruta València històrica

90 minuts

5€

Ruta València històrica llarga*

3 hores

7€

Xerrades de ciències

60 minuts

5€

Tallers per la llengua

60 minuts

5€

Taller de llegir en veu alta

60 minuts

5€

Taller ‘Poemes que es fan cançó‘

60 minuts

5€

Taller de Rap

90 minuts

5€

Taller de Pilota

3 hores

10 €

Taller de diversitat i pluralitat

2 hores

7€

Taller «La rosa de paper»

60 minuts

5€

Taller «Mural del País Valencià»

60 minuts

5€

RUTES LITERÀRIES

TALLERS I BARS DE CIÈNCIES

* Pregunteu per les condicions de les activitats al vostre centre

INFORMACIÓ

HORARI
En cas d’agafar una activitat individual els
horaris es poden pactar.
Amb la reserva de dues activitats la ràtio
pot disminuir i l’horari serà el següent:

10h a 11h: Primera activitat
11h a 11.30h: Pausa
11.30h a 13.15h: Segona activitat

* Pregunteu per les condicions de les activitats a la vostra aula.
* Pregunteu les ratios de cada activitat

CONTACTE
Telèfon i Whatsapp : 630 95 87 36
Correu electrònic: activitats@acpv.cat
www.octubre.cat
www.acpv.cat
de dilluns a divendres de 9h a 14h

ORGANITZA

COL·LABORA

Es preferible que envieu correu
electrònic deixant el vostre
telèfon o adreça electrònica
i la persona encarregada ja
contactarà amb vosaltres.

