


Després de la conversa amb la seva mare, la 
Laura torna a l’escola i es dóna compte que 
ningú està parlant d’ella. Demana disculpes 
a les seves amigues i a la seva professora. 
Gràcies a tot això, comença a acceptar com 
és ella mateixa i decideix parlar amb en Nil per 
explicar-li el que ha après aquests últims dies.

· Fomentar la reflexió de l’autoestima.

· Autoconeixement i acceptació d’un mateix.

· Autoaprenentatge de les pròpies errades.

· El diàleg com a pont per resoldre conflictes i  
  arribar al perdó.
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ACTIVITATS
ACTIVITATS PRÈVIES AL VISIONAT

Al final de l’anterior capítol, veiem com la Laura parla amb la seva mare sobre la situació que està patint. 

1. Què creieu que passarà a l’últim capítol?

ACTIVITAT 1



1. Amb quin personatge de la websèrie us identifiqueu més? Per què?

2. Com haguéssiu actuat vosaltres davant una situació com la que va viure en Nil a l’anterior escola? Us 
hauria portat a actuar de la mateixa manera que a ell amb la Laura i els seus nous amics?

3. Creieu que en Nil estava complint amb un rol associat per ser un noi? Quin? Per què?

4. Us heu sentit vosaltres influenciats per la pressió del grup? Què heu fet per solucionar-ho?

5. Per què penseu que el grup de noies, només en veure a la Laura, decideixen oblidar tots els 
malentesos i recolzar-la?

6. L’Andrea reacciona vacil·lant als nois quan aquests tracten malament a la Laura quan entra a la 
classe. Creieu que la reacció davant d’una situació similar, és igual en els nois que en les noies? Penseu 
que els vostres companys haurien actuat igual? Com seria el vostre posicionament personal?

7. Què penseu de la frase que diu la professora: “tots els problemes tenen solució, només cal mesurar 
quin grau d’importància tenen”.

ACTIVITAT 2

ACTIVITATS DESPRÉS DEL VISIONAT



Obrim debat a partir del DAFO que els alumnes van fer en el teaser sobre lel personatge de la Laura.

1. Quins aspectes han evolucionat respecte a la primera DAFO i el final de la websèrie?

2. Per què creieu que el personatge de la Laura ha anat canviant la seva manera de pensar.

3. Penseu que, realment, com diu: “s’ha trobat a ella mateixa”? Per què?

4. Creieu que la Laura està assumint un rol/estereotip concret per encaixar en el grup? Per què ho feia? 
Us ha passat algun cop a vosaltres?

Després de tot el que hem vist, reflexionem sobre el gènere (conjunt de conductes apreses que 
s’associen al fet de ser un home o una dona). Parlem del:

1. Canvi de posició de la Laura vers les exigències d’en Nil. 

ACTIVITAT 3

Debat sobre les següents expressions de M.K. Gandhi (1869-1948):

 · El canvi comença per un mateix.
 · Cal viure senzillament perquè altres puguin, senzillament, viure.

ACTIVITAT 4: ACTIVITAT DE GRUP



El professor/a proposa a cada alumne realitzar un DAFO individual sobre ell mateix. Cal identificar, les 
debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats que tenen. El professor/a decideix si el recull o si se’l 
queden els alumnes per afavorir la reflexió interna de cadascun d’ells. 

A continuació, hauran de reflexionar sobre el que han escrit i valorar com fer front a les debilitats i ame-
naces. Després, preguntar-se com fomentar les oportunitats i fortaleses.

Volem reflexionar i fer reflexionar sobre el fet de que la nostra manera d’actuar ha de reflectir qui som, 
amb independència del paper que la societat ha vinculat al fet de ser home o dona.

ACTIVITAT 5

DEBILITATS

AMENACES

FORTALESES

OPORTUNITATS


