
 
 

TEATRE PER A IES 
 
  

“LA SORPRESA DE LA 
TEUA VIDA”   

  

  Sinopsi: 
  
Un bon dia Reme s’alça com sempre amb 
presa, arriba tard a treballar i damunt la nit 
anterior s’ha pledejat amb la seu fill però 

hui el seu marit li 
te preparada una 
sorpresa. El seu marit pensa que Reme ha perdut la 
confiança en els seus fills i decideix portar-la a “La 
Sorpresa de la Teua Vida” un programa de televisió que 
és el realiti més infame de la televisiò, en este programa 
faran un repàs de la seua adolescència, la edat que 
tenen ara els seus fills.. Reme no entén absolutament 
res.  
 
Este viatge tan 
especial que farà 
Reme li servirà per a 
donar-se conter de 
que l’adolescència es 

una edat òbviament difícil però en la  que no 
mes amb informació i confiança es poden fer 
les coses be.. 
 
Reme recordarà coses que havia oblidat com ara la confiança que va tindre sa 
mare en ella mes d’una vegada i que  ella també esta tenint amb els seus fills  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
LA NOSTRA OBRA 

 
Esta historia parla de que en la relació pares i fills, moltes vegades els pares 
obliden que ells també passaren per eixa etapa i d’altres son els fills qui pensen 
que saben de tot.  
 
 
 
VALORS A TREBALLAR  
El ser diferent.  
La dificultat de sentir-se un més en el grup. 
Vore que els pares també han sigut fills. 
El camí més és la comunicació. 

 
DESPRES DE L’ACTUACIÓ 
Amb la persona encarregada de la UPC de la localitat donem una xerrada amb els alumnes 

que han vist la funció per contrastar opinió i per que queda clar el missatge de l’obra. 
 
 
  
 

Fitxa artística:   
 

-Actors: Puri Fariza i Pol Paul. 
-Direcció: Puri Fariza. 
-Autor: Pako Alcantara. 
-Idioma: castellà i valencià. 
 
Condicions tècniques: 
 
-Pùblic:.adolescent  dee 12-16 
Format: mitjà (2 actors).  
-Espai escénic: imprescindible interior. 
-Espai escènic mides: 3m ample, 4m fondària, 2m alçada. 
-LLum:  20.000 wts en 20 pc de 1000wts i dues retalls  
 
-Temps de muntatge:3 hores, de desmuntatge: 2 hores. 
 


