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Us presentem els nostres espectacles de titelles en anglès, adreçats a infantil i cicle inicial i 
mitjà de primària, per representar exclusivament als centres escolars. Són representades en un 
per l’Emília, titellaire anglesa nativa. Els espectacles de petit format faciliten la proximitat i la 
connexió amb el públic. Integren cançons originals de English is fun when it´s sung! i un 
atrezzo realitzat artesanalment. S’inclou un dossier pedagògic amb idees per a activitats, 
fitxes i cançons*. A més del contacte directe amb la llengua anglesa, volem que els 
espectacles captivin la imaginació dels nens i nenes.  

 

 
 

 
 
 

 

Fly Away! Escoles bressol, infantil i 
Cicle Inic ial de primària 
Una eruga surt d’un ou i, a mesura que descobreix 
el món que l’envolta, creix amb una obsessió: volar.  
Però per molt que ho  intenti no ho aconseguirà 
… o potser si?    
45 mins / 100-150 alumnes o 60 alumnes 
30 mins/ escoles bressol 
 

GNOME   P5, Cicle Inicial, Cicle mitjà 

45 mins / 100 alumnes 
La gnoma Gwendolyn i la seva amiga Matilda l'ocell, han 
construït una casa per viure juntes. N'estan molt 
il·lusionades però poc a poc s'adonen que la convivència 
no és tan senzilla.  
“Gnoma” és un espectacle sobre el repte de la  
convivència i l'amistat, les diferències i l'acceptació dels 
altres. *Gnoma inclou dues cançons. 
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The Shoe Tree  
P5, Cicle Inicial i mitjà de primària 
En Tim no troba la seva sabata esquerra. La busca 
per tot arreu fins que un avi li diu que segurament 
la trobarà en un arbre molt especial. Seguint les 
instruccions de l´avi, en Tim, tot  saltant a peu 
coix, fa un viatge per tal de trobar la seva sabata 
perduda.  

45 mins / 100 alumnes  
*“The Shoe Tree” no iclou CD. Us enviarem l´àlbum il.lustrat 
basat en l´espectacle per explicar a l´ alumnat a  més a més del 
dossier pedagògic. 

PARROT IS LOST 
P5, cicle inicial i mitjà de primària 
Piro el pirata no troba la seva lloro. El públic 
l’ajudarà a buscar-la, primer al vaixell, després 
en una illa tropical. Però la lloro té molt bones 
raons per no tornar al costat de Piro. 
 
45min/150-200 alumnes 1 titellaire+músic 
45min/60 alumnes 1 titellaire 

c/	Bonaventura	Pollés	23,	baixos,	Barcelona	08014	
tel:	936	037	216		mòb:		615	097	939	
email:englishisfunwhenitssung@gmail.com 

 


