
Microteatre a l'aula 
Dossier

Espectacle de microteatre fòrum pensat per fer-se dins l’aula amb un grup-classe.
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EQUIP

Dramatúrgia i direcció | Cristina Cordero 

Continguts dramatúrgics | Magalí Permanyer i Andrea Clasamiglia 

Interpretació | Laura Vila Kremer/Rocío Manzano/Miquel Simó 

Dinamització | Magalí Permanyer / Rocío Manzano

Vestuari i escenografia  | NUS Cooperativa

Gestió  | Eli Rius
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SINOPSI

Entra a l'aula un personatge que ens explica
que ha estat testimoni d'un episodi de
violència i no ha sabut què fer. 

Convidarà al públic a pensar en comú que
s'hauria pogut fer i a passar a l'acció agafant
el paper d'algú que estava allà.  
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ELS MONÒLEGS 
Hi ha quatre monòlegs diferents entre els quals es pot escollir per cada
classe: 

 Les temàtiques són:

Homofòbia

No binarisme

Alletament a l’espai públic

Assetjament masclista



NUS Teatre
La Companyia dins de NUS Cooperativa  
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NUS Teatre tenim una trajectòria de gairebé deu anys barrejant professionals del
teatre, de “lo social”, les TIC i la recerca, amb vuit espectacles i vora 320 actuacions
per Catalunya i la resta de l’estat. Naveguem pels límits, tergiversant formats,
combinant disciplines, barrejant eines. Copsem l’atenció del públic, interpel�lem
amb històries incòmodament subtils o subtilment incòmodes; toquem el públic amb
temes que ens toquen de prop. Fent visible allò invisible, per sacsejar sense
moralitzar.
 



Informació tècnica
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Durada 30 minuts per classe (s’ha de contractar un mínim de 2hores/4 grups
i fins aun màxim de 4h/8 grups)

Nombre d’assistents grups de fins a 25-30 persones

Edat Recomanada a partir de 14 anys

Espai Classe, sala d’actes, biblioteca…

Muntatge 30minuts abans i 15 minuts després (si hi ha escenografia*)

*Escenografia En cas que estiguem en un espai (biblioteca, sala d’actes…) i
l’alumnat es mogui a on som, portarem escenografia. En cas que nosaltres
ens haguem de moure per les classes reduïm l’escenografia i portem només
atrezzo (en tal cas es redueix a 5 minuts el temps de muntatge i
desmuntatge)



Contacte

www.nus.cooop
info@nus.coop

617 170 944


