QUÈ LI VA PASSAR A LA NENA QUE ES VA AMAGAR A UNA PANTALLA?

OBJECTIUS
·	Reflexionar sobre l'ús de la televisió, videojocs, ordinador, etc. com a forma d'evadir-se de la realitat. 

ADREÇAT A
Ø	Infants

DESENVOLUPAMENT
	S'explica el conte de manera que els assistents vagin responent les preguntes que es van llançant. 
	Al final, donat que el conte és inacabat, tot el grup ha de buscar un final.

Es pot acabar l'activitat amb una reflexió final.



EL CONTE
POSSIBLES RESPOSTES
Anna era un noia que, com tot el món, tenia algun problemeta. No recordo de quin tipus, ni quin era. Quin problema us sembla que podia tenir?

Es burlaven d'ella perquè la veien massa prima o grassa?
Tenia quatre ulls amb les ulleres?
S'encallava parlant o parlava molt lenta?
I va ser llavors quan va trobar un lloc que l’ajudava a oblidar-se del que li passava: la Gran Pantalla. No sé bé quin era. Se us ocorre quina pantalla podia ser?
La consola?
El vídeo o el DVD?
L'ordinador?
La tele?

Davant de la Gran Pantalla al principi només es passava una estona. Però a poc a poc va anar dedicant-li més temps. I tot el que no era la GP cada vegada l'omplia menys. No m'acordo què era tot l'altre. A vosaltres i a vosaltres se us ocorre?
El cole?
Les seves amigues i amics?
La seva família?
 

Ja no li agradava anar a l'escola. En l'hora del pati s'asseia en un racó on ningú no la veia (de fet ella tampoc no es veia a si mateixa). Tancava els ulls i li agradava imaginar-se que era dins de la GP. Quin personatge podia pensar que era ella?
Sent l'heroïna del seu videojoc preferit?
Com la protagonista d'uns dibuixos animats?
Com una agent especial que sempre ajudava a passar de pantalla?
Per a ella el món estava al revés: per les nits somiava amb el cole, amb les seves amigues del barri i amb els seus pares.
La mestra d'Anna li deia cada matí que estava als núvols. Anna! Anna! Estic esperant que algun dia posis els peus a terra.


Encaixant les peces d'un joc en CD rom?
Matant més bestioles extraterrestres dolentes?

Els seus pares, la seva amiga Nàdia i el seu cosí li deien el mateix. Semblava que ella estigués sempre en un altre lloc.
Per això a Anna no li agradava dormir: preferia quedar-se desperta i somiar amb les mil aventures de la GP. No em ve al cap quines. Se us ocorren?

Salvant la princesa?
Sent el protagonista de la sèrie de televisió?
Imaginant-se que el seu cap era el comandament a distància?
En el cole van descobrir el seu amagatall al qual se n'anava per pensar en la GP. L’Anna va pensar que fos com fos havia de descobrir un altre lloc (va estar uns dies tancant-se al lavabo).
Però l’Alberto, que sempre posava el nas arreu, va descobrir també el seu nou refugi.
L’Anna, farta que la descobrissin, va decidir que el millor seria quedar-se a casa per sempre darrere de la GP (allà assegurava que ningú no la trobaria).
Va decidir ficar-s’hi llavors a tots aquests móns fantàstics com si fossin la seva llar. Ara no caic quins móns eren. I vosaltres?


I tot així, fins que un dia la GP va començar a canviar de color. Els seus ulls li van començar a fer mal i el seu cor també. El combustible dels seus personatges s'annava acabant
De cop, hi va haver una descàrrega elèctrica. L’Anna es va quedar a les fosques i la GP es va apagar.
Li va entrar una sensació de solitud i avorriment que li va començar a envair tot el cos: no sabia fer res més que mirar-la i no tenia ningú.
Unes llàgrimes que van vessar els seus ulls el van baixar per tot el cos fins als peus.
Què podia fer?
Sortir a mirar el sol?
Tornar a estar amb els seus amics i amigues?
No tornar a encendre la GP?



