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TEATRE EL LICEU 
 

El misteri de la partitura 
Visita teatralitzada per a Educació Infantil 
Per mitjà d'un joc de pistes es condueix els alumnes d'educació infantil 
pels diversos espais del Liceu. Els alumnes hauran de trobar la partitura 
desapareguda per tal que la directora de l'orquestra pugui dirigir avui 
l'òpera. 
 
Destinataris idonis 
alumnes de P4 i P5 
 
Durada aproximada 
50 minuts. 
 
Activitat realitzada en català. 
 
Calendari 
Disponible properament. 
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L'òpera: una emoció 
 

Presentació de l'activitat  
Es tracta d'una activitat educativa destinada a acostar l'òpera als 
adolescents de segon cicle d'ESO i batxillerat per mitjà d'un audiovisual 
que els mostra exemples paradigmàtics oportunament contextualitzats i 
vinculats entre ells de manera lògica a través d'un guió. L'activitat 
comença amb una breu visita guiada al Teatre seguida de la projecció 
d'un audiovisual al Foyer. 
 
Durada 
Duració aproximada, 1 hora i 15 minuts 
 
Espectacle narrat en català. 
 
Edat 
A partir de 12 anys 
 
Dates 
1r cicle d'ESO        
Octubre: dia 19 a les 9.45h i 11.30h i dia 22 a les 9.45h.        
Novembre: dia 22 a les 9.45h i 11.30h.        
Gener: dia 20 a les 9.45h  i 11.30h. 
Març: dia 15 a les 9.45h i 11.30h, dies 22 i 25  a les 9.45h.  
 
2n cicle d'ESO i ESP 
Octubre: dies 18 i  20 a les 9.45h i 11.30h dia 21 a les 9.45h. 
Novembre: dies 23, 24 i 25 a les 9.45h. 
Gener: dies 17 i 21 a les 9.45h dies 18, 19 i 21 a les 9.45 i 11.30h. 
Març: dia 14 a les 9.45h i 11.30h i dies 16, 21, 23 i 24 a les 9.45h. 
Maig: dia 31 a les 9.45h i 11.30h.  
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Visites escolars  
 

VISITES GUIADES                                 (Informa't sobre altres visites) 
 
Amb un recorregut pels espais públics del Liceu, es descobreix el Teatre 
des d'un punt de vista històric i artístic i s'introdueix el visitant en el 
coneixement del Liceu com a edifici singular i element important del 
patrimoni cultural heretat. 
 
Destinataris idonis: Primària (cicles inicial, mitjà i superior), Secundària 
Obligatòria (1r cicle i 2n cicle), Secundària Post-Obligatòria, 
Universitats, Escoles de Música i Cant.  

En cada cas la visita s'adequarà al nivell del grup visitant. 

 


