
Sinopsi Estàs Pantallat? 

ESTÀS�PANTALLAT?�

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. 

4�escenes:�

1/�LA�HERO�I�LA�HINA�
 Consoles de joc 

2/�QUÈ�FORT!�SI�SOM�VEÏNES�
 Xats amb persones conegudes 

3/�JO�EL�VULL�
 Mòbil 

4/�SEU,�CALLA�I�MENJA�
 Televisió 
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