
Estàs pantallat, Teatre de 
pantalles  
 
 
FORMAT 
Representació teatral. 
 
PROGRAMES 
CRITIC, Pla de Prevenció en el consum de drogues, pantalles i riscos associats 
de la Mancomunitat del Galzeran  
Salut Jove. Programa d’hàbits saludables. 
 
DESTINATARIS 
Alumnes de 6è de primària. 
 
CALENDARI 
Durant el curs escolar. 
 
DURADA PREVISTA 
Una sessió d’una hora i mitja. 
 
OBJECTIUS 

• Diferenciar entre  l'ús i l'abús de les noves tecnologies.   
• Identificar les relacions socials que es donen a través de les  

xarxes.   
• Establir pautes d’usos saludables de les noves tecnologies     
• Els valors imperants en una societat altament tecnificada 
• Relacions Nord/Sud i les repercussions del seu consum 

 
LLOC DE REALITZACIÓ 
Espai ampli com un gimnàs o aula gran ja que requereix adaptar l’espai a 
l’activitat per disposar d’un espai escènic d’un mínim de 4 x 3 i un endoll a prop. 
També és necessari un parell de taules i cadires.  
 
RECURSOS  
Humans: Professionals de l’entitat Educació per a l’Acció Crítica (EDPAC) 
Tècnic de prevenció del CRÍTIC i personal del departament municipal  de 
Promoció de la Salut. 
 
El tutor o tutora per fer el seguiment de l'actuació a cada centre educatiu. 
 
DESCRIPCIÓ I METODOLOGIA  
La sessió va destinada a tots els grups classe de primer repartits en dues 
sessions . Dos  professionals de l’entitat EDPAC s’adrecen estudiants  a través 
d’un format escènic de petit format amb un debat posterior. A partir de quatre 
esquetxos (consoles de joc en línia, un xat, el mòbil i la televisió), es convida 
els i les joves a que expliquin les seves experiències amb les pantalles i es 
fomenta el debat i intercanvi d’opinions per facilitar la reflexió individual i 
conjunta davant el món tecnològic.           
 



 
INFORMACIÓ: 
Departament de Promoció de la Salut 
93.572.11.70 extensió 9119 / promosalut@montornes.cat 
 
 
INSCRIPCIÓ: 
A la pàgina web de l’Ajuntament: 
https://www.montornes.cat/seu_electronica/serveis-i-tramits/cateld-d-activitats-
educatives/formulari-de-sol-licitud-d-activitats-educatives 
Departament d’Educació. educacio@montornes.cat 
Telèfon: 93 5667004 / 630281538 
 


