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A.K.A. (Also Known As) – Anglès
Información: 08 febrer 2022 al 15 febrer 2022 | Teatre Poliorama
Ciclos Formativos: Adults | Batxillerat | Secundària

Sinopsi:
A.K.A. (Also Known As) – espectacle en anglès- ens parla d’un període de l’adolescència
d’en Carlos del qual nosaltres formem part. D’un moment en què, per circumstàncies
alienes a ell, trontollen els seus ciments, les seves arrels i tot s’esfondra.
I és que en Carlos és adoptat… i els ulls dels altres, el nostres, li fan plantejar quina és la
seva “veritable” identitat.
Perquè en el fons, som qui sentim que som o qui la gent creu que som?

Valors Educatius:
IDENTITAT
a. La recerca de la identitat a l’adolescència
b. Com condiciona a la identitat la procedència, l’origen familiar, els costums, el lloc
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de residència, la cultura d’arrel enfront la cultura adquirida.
c. La necessitat de pertànyer a una tribu urbana com a refugi.
d. Les contradiccions (pròpies o imposades) que pot sentir algú
adoptat/immigrant/d’una ètnia, religió, sexualitat diferent de la majoritària.
SEXE ENTRE JOVES
a. Legalitat: coneixement de les lleis.
b. Coherència de la legalitat vigent amb l’inici de la vida sexual actual.
INFLUÈNCIA SOCIAL (en la pròpia personalitat i en la mirada del altres)
a. Com influeix la mirada dels altres i la seva aprovació a la nostra forma de ser?
b. Els sobrenoms, les burles i el que els altres pensen de nosaltres condiciona la
nostra manera de ser?
c. Els sobrenoms, les burles i el que els altres pensen d’algú altre condiciona la nostra
manera de veure’l?
LA INJUSTÍCIA
a. La injustícia i la legalitat.
b. El silenci davant una injustícia.
c. La defensa davant de les injustícies alienes.

Cicles educatius:
2n cicle d’ESO
Batxillerat
Cicles formatius
Formació Professional

* Requereix nivell d’anglès B2.

Col·loqui post-funció:
El dimarts 8 de febrer, hi haurà un col·loqui amb la companyia després de l’espectacle.
Duració: 30 min.

Precios y Descuentos
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Preus

Totes les zones

Individuals

Descomptes de grups

-10 persones

Grupos centros educativos +10pax.

-

10€
Reservar grup
La primera funció inclourà un col·loqui post-funció
d'uns 30 min.
* 1 invitació pel professorat cada 20 alumnes de
pagament.
* Pagament 30 dies abans de la funció.
* Els centres amb 150 alumnes o més, hauran
d'abonar una paga i senyal.
* Despeses de distribució incloses en el preu.

Reservar grup
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Dl

Dt

Dc

Dj

11:00h

11:00h

11:00h

Durada
75 min.

HORARIS
Dv

Ds

Dg

Segon cicle d'Educació Secundària, Batxillerat i Formació Professionalespectacle en anglès

DuradaSegon cicle d'Educació Secundària, Batxillerat i Formació Professional- espectacle en
75 min. anglès
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