Lloc:
TEATRE TARRAGONA
Dies:
3 i 5 D’OCTUBRE,
d’11 a 13 h
Representació oberta a la ciutadania:
3 d’octubre
de 21 a 22.30 h
AGRAÏMENTS: Ajuntament de Lleida
ORGANITZACIÓ: Ajuntament de Tarragona
(Servei de Prevenció de les Addiccions,
Joventut i Polítiques d’Igualtat)

Una obra de teatre protagonitzada per joves,
adreçada a joves.
UNA PROPOSTA EDUCATIVA DE L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA.

INTRODUCCIÓ:
MAX IN LOVE RESPECTA’M és una proposta educativa adreçada a
alumnes de 4t d’ESO.
La proposta té el format d’una obra de teatre. La representaran
alumnes de diferents instituts en edats compreses entre 13 i
17 anys, seleccionats a partir de diversos tallers duts a terme a
l’Espai Jove Kesse durant els mesos de març i abril.

MARC DE LA PROPOSTA:
Aquesta proposta es troba totalment lligada amb el projecte
global de ciutat RESPECTA’M, que s’inicià l’any 2016 a les festes
locals. Vol aconseguir la millora de les condicions ambientals i
educatives de la ciutadania, prevenint les conductes sexistes i
qualsevol tipus de violència sexual en diferents contextos (oci
nocturn, àmbit educatiu, àmbit laboral...).

OBJECTIUS:
- Treballar la consciència col·lectiva entre el jovent envers el
tracte emocional, tant en l’àmbit interpersonal com en el de
parella.
- Dotar d’eines per reconèixer les conductes sexistes de baixa
intensitat.
- Fomentar el respecte envers les masculinitats i feminitats
diverses, així com les preferències sexuals de cadascú/una.
- Potenciar la reflexió envers les accions necessàries per tenir
cura de la salut física, emocional i mental.

CONTINGUT:
Aquesta obra de teatre, de cinquanta minuts de durada i amb
un debat posterior, vol, d’una manera participativa, generar
controvèrsia i discussió a partir de temes propers al vostre
alumnat.
En format de petites històries entrellaçades de la vida quotidiana,
els joves actors i actrius convidaran els seus companys i
companyes a reflexionar, d’una manera activa, lúdica i amb un
punt divertit, sobre qüestions que els preocupen.
Hi sortiran temes com la sexualitat, els dubtes, els tabús, la
identitat sexual, l’amor romàntic, les primeres vegades, l’alcohol,
les drogues il·legals, les conductes sexistes de baixa intensitat, el
botellón, les festes locals...
Com a complement, a tots els instituts participants se’ls entregarà
una guia didàctica amb diferents propostes per treballar a l’aula,
a fi de consolidar i aprofundir els temes tractats a l’obra.

