


Quen somos?

EducaTeatro Producións® é unha empresa 
cultural dedicada á  produción, distribución 
e promoción de espectáculos infantís  
creada a �nais de 2013.

A música, a lingua e a diversión son os 
piares fundamentais dos nosos traballos, 
cos que pretendemos fomentar a 
educación en valores e contribuír a unha 
aprendizaxe signi�cativa.

Na actualidade contamos con tres obras de 
produción propia en cartel: Os tres 
porquiños, unha obra musical con bonecos a 
tamaño real; Carapuchiña Vermella, o 
musical e  O mundo máxico de Pinocho, coas 
que despregamos máis de 150 funcións por 
toda Galicia, sumando máis de 60.000 
espectadores.

Despois de levar os nosos espectáculos ás 
principais cidades e vilas de Galicia, nos 
últimos meses de 2017 comezamos a 
percorrer outras localidades da xeografía 
española.



Unha experiencia en familia!

Todas as nosas obras concíbense como unha experiencia para vivir en familia. Dende a entrada ao teatro, 
trasladarase ao público a unha atmósfera máxica, que continuará coa interacción constante durante a 
función. Queremos que os máis pequenos sexan parte da obra, e por iso, entregaráselle unha variña 
máxica ou unha careta a cada cativo que entre en O mundo máxico de Pinocho ou en Carapuchiña 
Vermella, respectivamente. 

Ademais, ao remate da actuación, 
todos os nenos e nenas poderán
 retratarse cos personaxes da obra 
no Photocall instalado no 
vestíbulo do teatro.

Libros+CD

Como complemento, ao remate de cada función, 
poremos á disposición do público o Libro+CD de 
cada obra, para que a maxia do teatro inunde 
tamén cada fogar.

Os libros están compostos dun conto ilustrado coa 
nosa particular adaptación de cada obra, 
actividades para divertirse en familia, e co CD e as 
letras das cancións que forman o espectáculo.



Sinopse

Os tres porquiños é unha obra musical con 
bonecos a tamaño real. Unha revisión da 
tradicional fábula para adaptala aos novos 
tempos, incluíndo a �gura de Xan e Xiana, 
dous exploradores moi afeccionados aos 
contos, que se adentran no bosque para 
coñecer os seus personaxes favoritos. Na súa 
viaxe, ademais de descubrir a historia, os tres 
porquiños bailarán  ao ritmo das cinco 
cancións -cantadas en directo- que 
compoñen o espectáculo, e que teñen unha 
clara misión didáctica para que os máis 
pequenos aprendan ou reforcen 
coñecementos como os números, as cores 
ou as prendas de vestir.

Temas musicais
 

Oink! Oink! Oink!
A muiñeira dos animais
Contamos ata dez!
Aprendede esta canción
Tede coidado co gran lobo



Técnicas
Teatro musical,  teatro de actor, corpóreos.

Equipo

Elenco I Paulo Medal, Rocío Salgado, Susana Martínez, 
Alicia Rodríguez, Ademar Silvoso. 

Música Orixinal I Manuel Lamoso.

Escenografía I Gustavo Brito.

Vestiario I Lisi Lorenzo.

Iluminación I Diego R. Camaño.

Son I Isaac Millán, Caramuxo Vermello.

Coreografías I Ali Otero, Eva Carreras.

Asesoramento pedagóxico  I Miriam Rodríguez.

Dirección e adaptación I Luís Crespo, Paulo Medal.

Técnicas

Teatro musical,  teatro de actor, corpóreos.

55 minDe 2 a 8 anos5 actores, 2 técnicos



Sinopse

Carapuchiña é unha nena duns nove anos. Un 
día a súa nai encargoulle ir á casa da avoa para 
que lle levase unha cesta con froita, un tarro 
de mel e unha botella de viño doce.

Polo camiño atopará amigos, aventuras con 
árbores bailarinas, cancións… e incluso un 
lobo que fará das súas para intentar papala.

A historia está narrada por Plácido, un escritor 
de contos que, axudado pola súa vella 
máquina de escribir, traballará arreo para 
mecanografar o conto máis bonito do mundo 
enteiro: Carapuchiña Vermella.

Temas musicais
 
Bebé  Rebelde 
Cara, Cara, Carapuchiña! 
Quero ser…
Camiñando polo bosque
Somos todos iguais
Fiareime eu de ti?
O lobo
 

Material complementario
Á entrada do teatro repartiráselle aos máis pequenos unha careta dobre 

coas caras de Carapuchiña e o Lobo para que participen durante a función.



Unha experiencia en familia!

Todas as nosas obras concíbense como unha experiencia para vivir en familia. Dende a entrada ao teatro, 
trasladarase ao público a unha atmósfera máxica, que continuará coa interacción constante durante a 
función. Queremos que os máis pequenos sexan parte da obra, e por iso, entregaráselle unha variña 
máxica ou unha careta a cada cativo que entre en O mundo máxico de Pinocho ou en Carapuchiña 
Vermella, respectivamente. 

Ademais, ao remate da actuación, 
todos os nenos e nenas poderán
 retratarse cos personaxes da obra 
no Photocall instalado no 
vestíbulo do teatro.

50 minDe 2 a 8 anos4 actores, 2 técnicos

Equipo

Elenco I Rocío Salgado, Paulo Medal, Mariña Rio, 
Susana Martínez. 

Música Orixinal I Xurxo Fernández.

Escenografía I Pablo Giráldez  ‘O Pastor’.

Vestiario I Alicia Rodríguez.

Iluminación I Diego R. Camaño.

Son I Manu Lamoso, Caramuxo Vermello.

Coreografías I Ali Otero.

Asesoramento lingüístico I Malores Villanueva.

Dirección e adaptación I Luís Crespo.

Técnicas

Teatro musical,  teatro de actor, corpóreos, 
títeres xigantes,bodypuppet. 



Sinopse

Os tres porquiños é unha obra musical con 
bonecos a tamaño real. Unha revisión da 
tradicional fábula para adaptala aos novos 
tempos, incluíndo a �gura de Xan e Xiana, 
dous exploradores moi afeccionados aos 
contos, que se adentran no bosque para 
coñecer os seus personaxes favoritos. Na súa 
viaxe, ademais de descubrir a historia, os tres 
porquiños bailarán  ao ritmo das cinco 
cancións -cantadas en directo- que 
compoñen o espectáculo, e que teñen unha 
clara misión didáctica para que os máis 
pequenos aprendan ou reforcen 
coñecementos como os números, as cores 
ou as prendas de vestir.

Temas musicais
 

Oink! Oink! Oink!
A muiñeira dos animais
Contamos ata dez!
Aprendede esta canción
Tede coidado co gran lobo

Sinopse

En O mundo máxico de Pinocho, o 
público atoparase cunha curiosa 
adaptación ao teatro musical do clásico 
de Carlo Collodi. Unha    historia 
contada a través dos ollos de Pepiño 
Grilo, que xunto coa Fada Mimadriña, 
Raposo e Gato acompañará a Pinocho 
no camiño de converterse nun neno de 
verdade. Un camiño que comeza no 
taller de Gepetto, e que pasará pola 
escola, por un circo de           
monicreques onde un malvado 
titiriteiro intentará raptalo e ata pola 
barriga dun peixe xigante. Todo para 
que o protagonista aprenda que dicir 
mentiras ten as súas consecuencias.

Temas musicais

A canción das ferramentas
Fada! Fada!
Pinocho
Non vou dicir mentiras nunca máis
Somos Raposo e Gato
Bailar e cantar
Vals da balea

Material complementario
Á súa chegada á sala, entregaráselle a cada cativo un marcapáxinas con forma

de variña máxica para axudar á Fada Mimadriña nos seus conxuros.



Equipo

Elenco I Rocío Salgado, Paulo Medal, Mariña Rio, 
 Marcos Alonso, Susana Martínez. 

Escenografía I  Pablo Giráldez  ‘O Pastor’.

Vestiario I  Alicia Rodríguez, Raquel Fernández.  

Iluminación I  Diego R. Camaño.

Son I  Isaac Millán, Caramuxo Vermello.

Coreografías I  Ali Otero.

Asesoramento lingüístico I  Denís Vicente.

Dirección, adaptación e creación musical I  Paulo Medal.

Técnicas

Teatro musical, maxia de grandes ilusións,
 teatro de actor, corpóreos, sombras,  piano en directo.

60 minDe 3 a 10 anos5 actores, 2 técnicos



Sinopse

Un explosivo espectáculo de rúa onde grandes e pequenos 
poderán probar de primeira man os “efectivos” produtos do 
Doutor Milagre. Sufre alopecia? Séntese débil e decaído? Sen 
apetito... de ningún tipo? Probe os produtos do Doutor 
Milagre e desaparecerán todos os seus problemas! Agobiado 
polas débedas e coa necesidade imperiosa de facer fortuna?

Este atolado médico/inventor farase cun vello autobús para 
convertelo nun auténtico show da venda ambulante.

Música, improvisación, xogo, baile, comedia, diversión e moito 
máis neste delirante espectáculo de rúa.

O Expreso

Mecanismos, engrenaxes, trampeas, resortes, e demais 
artiluxios a disposición da escena para crear unha proposta 
dinámica e innovadora. 

Todo xira a redor deste fantástico vehículo de máis de 3 
toneladas. O espectáculo poderá ser itinerante realizándose 
en varias prazas ou ben nun único emprazamento. O expresso 
conta tamén coa posibilidade de representar dentro do 
propio vehículo microescenas de 5 minutos para grupos 
reducidos.



60 minA partir de 2 anos3 actores

Equipo

Elenco I Marcos Alonso, Bea Campos e Paulo Medal.

Música Orixinal I Paulo Medal.

Escenografía I Sr. Sagüillo.

Vestiario I Alicia Rodríguez.

Iluminación e Son I Inventi Teatro.

Coreografías I Ali Otero.

Dirección e adaptación I Inventi Teatro.

Técnicas

Teatro de rúa.



Teatro Ramos Carrión Zamora · Auditorio Caja de Burgos · Auditorio Ciudad de León
Teatro Ortega Palencia · Sala Borja Valladolid · Auditorio Calatrava Salamanca

Teatro Salesianos Santander · Teatro Salesianos Bilbao 

Auditorio Afundación / Pazo da Cultura de  Pontevedra · Pazo da Cultura de Narón
Pazo da Cultura de Carballo · Centro Ágora A Coruña · Auditorio de Ourense 

 Auditorio Gustavo Freire de Lugo  ·Teatro Abanca / Teatro La Salle Santiago de Compostela 
Teatro Salesianos / García Barbón Vigo · Auditorio Municipal Vilagarcía de Arousa

 Auditorio de Cangas · Teatro Área Panorámica Tui  · Teatro Principal A Estrada
Festival Internacional de Títeres de Redondela · Festival Galicreques

Multiusos da Xunqueira Redondela · Auditorio V Centenario Baiona · Auditorio Ponteareas 
Auditorio Municipal de Valga · Auditorio de Goián Tomiño · Auditorio Hernán Naval Ribadeo 

 Teatro da Bene�cencia Ortigueira  · Casa da Cultura Moraña · Auditorio do Carballiño 
Multiusos das Pozas Mos · Pabellón Polideportivo de Meaño

Auditorio de Verín · Casa da Cultura de Arcade Soutomaior · Auditorio de Vilalba
Auditorio Lois Tobío Gondomar · Auditorio de Teo · Casa da Cultura Cerdedo-Cotobade
Concello de Cuntis · Festa do Albariño Cambados · Sala Bahía Foz · Auditorio de Nigrán

Casa da Cultura A Cañiza · Festa de As Neves · Auditorio O Rosal · Centro Sociocultural Muros
Casa da Cultura Bertamiráns Ames · Azucarera Portas · Praza O Corgo O Grove 

 Multiusos Arbo · Multiusos Monforte de Lemos · Casa da Cultura de Burela 
Auditorio Municipal de Ribadumia · Casa da Cultura de Begonte 

 



...e o público opina!



Sinopse

Un explosivo espectáculo de rúa onde grandes e pequenos 
poderán probar de primeira man os “efectivos” produtos do 
Doutor Milagre. Sufre alopecia? Séntese débil e decaído? Sen 
apetito... de ningún tipo? Probe os produtos do Doutor 
Milagre e desaparecerán todos os seus problemas! Agobiado 
polas débedas e coa necesidade imperiosa de facer fortuna?

Este atolado médico/inventor farase cun vello autobús para 
convertelo nun auténtico show da venda ambulante.

Música, improvisación, xogo, baile, comedia, diversión e moito 
máis neste delirante espectáculo de rúa.

O Expreso

Mecanismos, engrenaxes, trampeas, resortes, e demais 
artiluxios a disposición da escena para crear unha proposta 
dinámica e innovadora. 

Todo xira a redor deste fantástico vehículo de máis de 3 
toneladas. O espectáculo poderá ser itinerante realizándose 
en varias prazas ou ben nun único emprazamento. O expresso 
conta tamén coa posibilidade de representar dentro do 
propio vehículo microescenas de 5 minutos para grupos 
reducidos.


