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“CONSTRUCTORS DE SOMNIS” 
ESPECTACLE-TALLER DE MINIMONS A TRAVÉS D’UN CONTE SENSORIAL 

 
CONSTRUCTORS DE SOMNIS 
 
Us presentem: "Constructors de somnis", un espectacle-taller per treballar els minimons dins del marc escènic 
d’un conte.  
 
Tot entrant dins d’un espai màgic, coneixerem al fuster que construeix somnis. Cada somni té una forma 

diferent, i també una història. Avui, ens explicarà la història de “l’Anna, la Sargantana”. Ella té un somni molt 

especial, però, per aconseguir-lo, haurà de marxar del bonic lloc on viu i emprendre una nova aventura.  

En aquest moment, obrirem una gran maleta, on veurem el laberíntic camí que ha 

d’emprendre la nostra amiga per sortir del jardí... els ajudeu a construir la sortida?  

Per fer-ho, i distribuïts per grups, els infants tindran l’oportunitat de construir el seu 

propi laberint, amb peces de fusta de diferents mides i textures, dissenyades 

especialment per l’ocasió.  Així, podran jugar amb aquest minimon tot essent 

protagonistes d’aquesta bonica història, alhora que estarem acompanyats per una 

ambientació sonora, visual i olfactiva, que ens farà entrar en un món màgic i de 

somnis.  

Un viatge de transformació i creixement on l’experiència del camí (el viatge en si 

mateix) és tant important com el desenllaç de l’aventura. 
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OBJETIUS: 

 Potenciar la imaginació més enllà de les paraules. 

 Experimentar de manera vivencial una història des de tots els sentits. 

 Crear un espai de joc i aventura essent els protagonistes de l’espectacle proposat.  

 
 
FITXA ARTÍSTICA 

 Direcció i creació: Pancho García i Marta  Joan.  

 Actors: Pancho García i/o Marta Joan i/o Quique Palau. 

 Conte original: Marta  Joan. 

 

 Disseny minimons: Pancho García, Marta Joan, Nelson Jara i David Batignani.  

 Construcció escenogràfica: Pancho García i Cristian Gómez. 

 
 

FITXA TÈCNICA: 
 

 Espai:  Es necessita una aula normal i diàfana.   

Preferentment: silenciós i que es pugui enfosquir.  

 Durada: Cada espectacle té una durada d'uns 45 minuts per grup/classe. 

 Edats: Infantil i CI de Primària. 

 Capacitat: Fins a 25 infants per espectacle. 

 Necessitats tècniques: Es necessita una presa de electricitat a la sala. 

 Muntatge: 1 hora   -  desmuntatge:  30 minuts. 
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LA COMPANYIA MINIMONS           
   
La Companyia “Minimons” és una formació especialitzada a crear recorreguts i instal·lacions per generar una aventura sensorial al públic visitant. 
Minimons està formada per:   
 
Pancho García: amb més de 20 anys d'experiència com a membre de la companyia “Teatro de los Sentidos”, on ha desenvolupat la seva creativitat com 
a dissenyador de llum, músic, actor i mestre de postgrau i tallers monogràfics, tant a nivell nacional com a internacional. 
 
Marta Joan: directora de l'empresa Aula BGT des de 2001, ha realitzat tot tipus de projectes educatius i culturals així com la creació i direcció 
d'espectacles per a escoles i famílies treballant amb organismes nacionals com: XANASCAT, el Saló de la Infància de BCN, l'Ajuntament de BCN, Ministeri 
d'Interior, ICAEN, Càrites, la Generalitat de Catalunya. 
 


