Sinopsi Estàs Pantallat?
ESTÀSPANTALLAT?
És una representació de teatre de petit format amb debat posterior. A partir de quatre
actes (consoles de joc, un xat, el mòbil i la televisió), es convida a fer una reflexió i
debatre sobre l’ús de les pantalles. És una activitat lúdica i educativa que es pot
realitzar en una aula, conduïda per dues actrius educadores.

4escenes:
1/LAHEROILAHINA
Consoles de joc
2/QUÈFORT!SISOMVEÏNES
Xats amb persones conegudes
3/JOELVULL
Mòbil
4/SEU,CALLAIMENJA
Televisió
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Esce
ena1:LaH
HeroilaH
Hina

Duess protagonistes d’un joc de
la Pla
ay: La Hero i la Hina. Só
ón
súpe
er lluitadoress ja fartes de
dona
ar-se cops d
de puny, de
e dur
els modelets
m
qu
ue porten i de
d les
mide
es dels seus pits. Amb els
e
seus súper pode
ers, poden veure
v
i parrlar amb els dos xavals que
porte
en tota la ta
arda jugan
nt a la
Play. La converssa servirà pe
er a
que el Pau i el P
Paco apagu
uin
una estona la c
consola.



Esce
ena2:Què
èfort,sissomveïne
es!

Duess noies que no es cone
eixen un dia coincideixe
en estan
conn
nectades all messengerr, estableixe
en una conv
versa a trav
vés
del xat
x plena de
e mentides per mirar de quedar bé
b entre elle
es. A
travé
és de les pre
eguntes arriben a desc
cobrir que
són veïnes
v
però mai s'han vist.
v La coinc
cidència elss hi fa molta
a
gràc
cia i decideiixen a partirr d'aquest moment
m
trob
bar-se tots els
e
dies, però la trob
bada serà virtual,
v
cada
a una des del
d seu
ordin
nador, a sole
es a la seva
a habitació..

Esce
ena3:Joe
elvull!
Dues noie
es surten de
e classe i ten
nen
una conv
versa al volttant del mòbil:
un d’elless no en té p
però el desitjja,
no per ne
ecessitat sinó perquè
tothom el té i ella no
o vol ser la única.
ú
La seva companya
c
q
que tampoc el
fa servir ta
ant intenta convèncerr-la i li
fa un présstec d’una setmana de
mòbil, a veure
v
si de v
veritat el fa
servir o éss un caprici.

Esce
ena4:Seu
u,callaim
menja
Una mare
e i una filla dinen
d
junte
es, però la televisió
t
els roba
l’esp
pai perquè les dues pu
uguin
parla
ar al voltantt de la taula
a. Les
du
ues queden
n absorbide
es pel
poder delss anuncis i de
d les
sèries. La mare
e no escolta
a a la
seva filla quan aque
esta li
d
demana
pe
er anar a la seva
habittació a mira
ar la televisió i la
nen
na va cap allà
a amb el plat
p i
tot.

Deb
bat
Finalment, es rea
alitza un de
ebat amb els alumnes que
q
han vist l’obra perr poder treu
ure
comentaris i form
mular conclusions dels temes expo
osats. Tamb
bé és el mom
ment en el que
q
den compartir la seva pròpia
p
expe
eriència.
els alumnes pod

