PRESENTACIÓ
Qui té a qui? és un taller teatral participatiu de 2 hores, que combina el teatre amb
la participació activa de les persones assistents per treballar diferents temàtiques
sobre l’ús responsable de les TICs, l’addicció a les pantalles i la intimitat a les xarxes
socials amb els i les joves que estan estudiant ESO principalment.
És un taller que promou la reflexió sobre l’ús que fem amb les pantalles i com afecta
a les nostres relacions i hàbits quotidians.
El taller visualitza les hores que dediquem a fer coses que no hem decidit prèviament
i mostra diferents maneres de gestionar l’ús de les noves tecnologies. HI ha 3
personatges principals: En Guiu que té una dependència del mòbil i de les xarxes, la
Jana que hi fa un ús més moderat i la Sofia que no està gens interessada, però
després els hi passen coses que fan canviar la seva forma de relació amb les
pantalles.
O B J E C T I U S:
•

Promoure l'ús responsable de les TICs.

•

Fomentar l'esperit crític envers l'ús d'aquestes tecnologies.

•

Compartir quines sensacions i emocions ens fan viure les xarxes socials.

•

Explorar les possibles conseqüències d'un ús abusiu i/o addictiu.

•

Tractar la comunicació: com canvia a les xarxes, com evitar malentesos, etc.

•

Reflexionar conjuntament sobre la privacitat a les xarxes socials: a qui obrim
l'accés? quin tipus d'informació compartim? amb quin propòsit?

•

Possibles perills i addiccions.

•

Compartir els aspectes positius i negatius de les TICs.

•

Destacar conjuntament les potencialitats i posar l'atenció en les estratègies
de prevenció de l'ús inadequat.

Per què ens sentim incomplerts sense tenir un mòbil o accés a les xarxes? És real la seguretat
que ens fa sentir un mòbil? Quin ús de les TICs és més adequat?
INFORMACIÓ TÈCNICA
Característiques de l’espai:
Preparació:
Núm. participants:
Equips:

Ampli i diàfan (1 cadira per persona)
15 minuts abans del començament
mínim 12, màxim 30
Projector + ordinador + altaveus

MÉS INFORMACIÓ
La Nave Va Teatre info@lanaveva.org

Tel. 663 662 623

