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Presentem
Bullying 3.0 Una història
diferent

T.i.T taller i teatre presenta Bullying3.0 Una història diferent una peça teatral que

consciència sobre l'assetjament escolar a través de l'àmbit cultural. 

 

Els actors comparteixen protagonisme amb les inconfusibles escultures d'un dels

artistes valencians contemporanis més reconeguts Miquel Navarro. Premi Nacional de

les Arts plàstiques. 

 

El director Toni Galarza explica que tant el com Miquel Navarro i una de les actrius van

patir assetjament escolar quan eren joves. * Així emergeix el nostre objectiu de

convertir el teatre en un instrument més per a contribuir al descens d'aquesta

problemàtica.Explica el dramaturg. 

 

* Volem tractar un tema tan delicat amb sensibilitat i per això a més de basar-nos en

històries verídiques, quantitat de fragments del text els han escrit les pròpies víctimes,

incloent en l'equip una psicòloga i un criminòlec supervisant el treball íntegrament *

Manifesta el director de l'obra. 

 

Bullying 3.0 aborda la temàtica de l'assetjament escolar des de la perspectiva que 

* Tots són víctimes, tant l'assetjat com el que assetja.Amb la peça volem indagar els

problemes que poden patir els nens o adolescents que assetgen, trobar la raó de la

seva desraó * Confessa Galarza. 

 

Aposta molt professional A més de comptar amb Miquel Navarro, la música que

acompanya la peça es toca en rigorós directe i també és totalment original. 

D'altra banda la direcció de l'obra ha confiat la pintura clàssica a Sfumato, prestigiosa

empresa de pintura escènica dirigida pel valencià Jesus Acevedo. 

Es caracteritza pel pintat manual. Ha treballat en produccions com els musicals de

Broadway, El rei lleó, Anastasia o West side story 

 

* Finalment, el vestuari està en mans d'un altre valencià: Pascual Peris, guanyador de

les Arts Escèniques de la Generalitat Valenciana al millor vestuari. 

 

LEVANTE. EL MERCANTIL VALENCIÀ

                       una peça teatral que
consciència sobre l'assetjament escolar a
través de l'àmbit cultural. 





Taller y Teatre
va néixer l'any 2017 amb una missió clara i concisa.

 

-Generar consciència social a través del Teatre. 

 

-Crear futurs potencials consumidors de les arts a través

les seves creacions. 

 

Cadascun dels membres que componen l'equip de T.i.T

atresora més de 30 anys d'experiència en l'àmbit creatiu

artístic-tècnic alhora que ens envoltem dels millors

professionals de les arts en cada segment. 

 

Impulsem noves dramatúrgies i llenguatges, convivint amb

artistes de diferents disciplines i reconeguda trajectòria per

arribar a un ampli públic. 

 

Generem propostes innovadores així com posades en

escena que assumeixen riscos i promouen una reflexió sensible

sobre temàtica candent per a la consciència social. 

 

Ens adaptem a cada necessitat amb uns costos molt

raonables 

 

Programar la eixida acadèmica al teatre en funció

sobretot de la qualitat modificarà la possible percepció

que els joves puguen tenir sobre l'art del teatre. 

 

Un moment ideal per afirmar el vincle entre el territori de

la pedagogia i el de l'art, entre l'aula i el món de l'art.

 



Dossier



La història mostra la vivència de dues joves que van patir assetjament escolar.
Andrea Enríquez i Lucia Alcaraz. Les seves traumàtiques experiències van tenir
finals molt diferents. Andrea va explicar la seva situació i va poder sortir-ne. Ara
narra la seva història de superació en conferències acadèmiques. Lucia però no va
trobar eixida i es va suïcidar. Peça de teatre musical única per la seva plàstica i
bellesa. El ciberbullying és present en la representació a través d'efectes
audiovisuals. Amb un final encoratjador, cada espectador crea la seva pròpia
interpretació. 
En representacions que ja hem realitzat observem que espectadors de tots els
cicles i edats queden immersos des del minut zero en la història assolint atenció,
silenci absolut i un respecte per les interpretacions tant musicals com actor-als.
Sorprèn veure com queden enganxats a la butaca. 
A la finalització de la representació les actrius es presenten com a personatges
reals i es genera una xerrada educativa des dels diferents agents que participen en
l'assetjament escolar finalitzant amb una bidireccional amb els alumnes. 
Unitats didàctiques de treball i seguiment disponibles mitjançant la nostra web
www.bullying3-0.es Disponible en idiomes Valenciá i Espanyol.
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