


La Laura dóna una oportunitat a en Nil. Amb 
poc temps, es fan molt amics: estant amb ell 
sent que encaixa en algun lloc. Però, en Nil, de 
cop, canvia.

· Sentiments creuats

· Identitat personal: inseguretat

· Manca de confiança amb els pares i mares

· Magnificació dels problemes

· Deixar-se portar per ser acceptat en el grup

Capítol 2
Torno a estar sola
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ACTIVITATS
ACTIVITATS PRÈVIES AL VISIONAT

Fem les preguntes obertes a la classe i establim un intercanvi d’opinions.

1. Com descriuries el personatge d’en Nil?

2. Creus que vol establir, de veritat, una relació amb la Laura?

ACTIVITAT 1



Fem les preguntes obertes a la classe i establim un intercanvi d’opinions.

1. Per què penseu que la Laura menteix tota l’estona a la seva mare?

2. La mare de la Laura és conscient que l’està enganyant? Si és així, per què creieu que la deixa fer el 
que vol? 

3. La Laura sent que la seva mare envaeix el seu espai? Per què penseu que la mare ho fa? 

ACTIVITAT 2

ACTIVITATS DESPRÉS DEL VISIONAT



4. Analitza la següent frase que diu la Laura: “I ara és com si tots estiguessin dient coses de mi”.

5. En Nil, quan està amb la Laura, diu que odia el futbol. Però, després, és el primer a jugar amb els 
seus nous amics. Per què penseu que fa això? 

6. Quin Nil penseu què és el real: el que va conèixer la Laura o el Nil del final?

7. Què creieu que sent la Laura quan en Nil passa d’ella i marxa amb els seus amics? Tu també et 
sentiries així? 

8. Creus que en Nil sent realment el que li diu a la Laura: “No ets el centre del món i tampoc ets tan 
guapa”? Per què podríeu considerar aquesta expressió un micromasclisme? 

9. Penses que jutjar a algú pel seu aspecte físic és normal? En el dia al dia, qui creieu que és més jutjat 
pel seu aspecte? Per què penses que passa això?

Els professors i professores plantegen als alumnes que, en grups de 4, elaborin un decàleg sobre com 
és un adolescent: 10 trets de personalitat que, segons ells, defineixen els adolescents.

Un cop acabat, un representant de cada grup llegirà el seu decàleg i, entre tots els punts comuns, 
elaboraran un de nou.

Es fixaran en si les conclusions que han tret coincideixen amb els personatges principals de la websèrie: 
la Laura i en Nil.

ACTIVITAT 3: ACTIVITAT DE GRUP


