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La Platea 

 

1. platea     6. cabina control de tècnics 
2. escenari     7. galliner 
3. llotja platea     8. sostre pintat 
4. llotges 1r pis    9. actors 
5. llotja d’honor    10. Espectadors 
 

• Escriu a cada quadrat el número que li correspongui 
 

• Si vols, pinta el dibuix 
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L’escenari 

 

1. escenari     5. teló 
2. platea     6. actors 
3. llotja      7. espectadors 
4. decorat 
 

• Escriu a cada quadrat el número que li correspongui 
 

• Si vols, pinta el dibuix 
 



El Teatre Municipal FITXA DE RECURS EDUCATIU - PRIMÀRIA 

 LA CASETA SERVEIS EDUCATIUS · AJUNTAMENT DE GIRONA 4 

Respon a les següents preguntes 
 

1. La Platea no és ni completament rodona, ni semicercle, ni mitja lluna, ni bunyol de vent, ni 
croissant... com se’n diu de la forma que té? 

 

 

2. Hi ha algunes localitats que tenen aquesta reixa a sota el seient? Per a què serveix? 

 

 

 

 

 

 

 

3. L’amfiteatre té un altre nom més conegut i popular. Quin és? 

 

 

4. Quantes butaques té el Teatre Municipal? Es poden vendre més entrades de les butaques que 
hi ha? Per què? Hi ha alguna butaca que no es pugui posar a la venda? 

 

 

 

 

 

5. Quants quilos pesa el teló del Teatre Municipal? 
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6. Per a què serveixen les ganivetes dels focus? Com es diu la persona que manipula els focus? 
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INFORMACIÓ PROFESSORAT  

Per tal de conèixer un servei tan representatiu de la ciutat com és el Teatre Municipal, proposem 
un recurs educatiu que us hi pot ajudar. Algunes de les activitats s’hauran de dur a terme a l’aula, 
mentre que d’altres es realitzaran en el mateix edifici del teatre. 
Pretenem fer conèixer el fet teatral com a expressió cultural i social, descobrir la història i 
arquitectura de l’edifici, fer conèixer i valorar els oficis i elements que el fan possible i fer respectar 
i apreciar la incidència d’aquest teatre en la vida cultural de la ciutat. 

Guió de l’activitat 

El guió que proposem a continuació segueix un ordre recomanat, però es pot fer qualsevol canvi 
que es cregui convenient per adaptar-lo a les necessitats de cadascú. 

A l’aula, abans de la visita 

• Us proposem que, amb els alumnes, entreu i visiteu la pàgina web del Teatre Municipal 
(http://www.girona.cat/teatremunicipal/) . Observeu-ne els diferents apartats i parleu-ne: 
ubicació, programació, entrades, etc. Podeu preguntar a l’alumnat si els agrada el teatre, si 
han estat alguna vegada al Teatre Municipal o a d’altres teatres de la ciutat o propers, etc. 

• Feu una visita virtual a través de: http://www.girona.cat/teatremunicipal/vistes360/index.htm 

Durant la visita 

• A l’entrada del Teatre Municipal, l’educador o educadora lliurarà una acreditació a cada 
alumne/a i explicarà pel que servirà. 

• Visita al teatre. 

• Si porteu una màquina de fotografiar, podreu captar les imatges per fer després un mural a 
l’aula, i si les compartiu amb el Teatre les publicaran al seu Facebook, o si voleu pengeu-
les directament al Twitter (#teatregi) 

A l’aula, després de la visita 

• Completeu les fitxes del dossier. 

• Elaboreu un mural amb les imatges captades durant la visita, amb la programació del 
teatre, etc. 
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