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Un projecte educatiu de:

Sinopsi
L’assetjament a la Laura no para: tothom li envia whatsapps i
fa publicacions sobre ella. La Laura, amb l’ajuda d’una antiga
amiga, decideix que la seva millor opció és passar del tema.

Temes en el capítol
•
•
•
•
•
•

Enfrontament vers l’assetjament.
Soledat.
Retrobament amb amistats passades.
Relació amb els germans en l’adolescència.
Vincle familiar.
Com és un davant els amics i davant la família.

Activitats
Prèvies al visionat amb interacció dels alumnes
en veu alta a classe
• El professor/a recorda alguns dels punts tractats l’última sessió.
• A continuació. s’analitza el títol del segon capítol i es preveu de què anirà: Ja
passarà.

Després de la projecció del 2n capítol
Dividim la classe en dos temes:
1. Relació amb la família.
2. Amistat

TEMA 1: Relació amb la família
El/la professor/a farà les preguntes i fomentarà un diàleg a classe:
• Quin nou personatge surt a escena?
• En quin ambient familiar viu la Laura?
• ¿Quina relació té amb el seu germà?
• Hi ha certa complicitat entre ells?
• Quina relació té amb la mare?
• ¿Per què no vol explicar a la seva mare el que passa a l’institut?

Exercici d’empatia
• El professor/a explica què és l’empatia i la importància que té en les relacions amb els altres, tant amb els companys com amb els adults.
• A continuació el docent explica a la classe que realitzaran un exercici d’empatia en dos grans grups: els alumnes adoptaran el rol de mare o de germà
(un grup adoptarà el paper de mare i l’altre de germà).
Se’ls fa reflexionar sobre com se sentirien si fossin el germà o la mare de la
Laura i s’acabessin d’assabentar que li fan bullying. Han de buscar arguments
per fer entendre a la Laura que necessita demanar ajuda.
Després d’uns minuts de treball cooperatiu, cada grup exposarà els seus arguments.
QUINA DECISIÓ CAL PRENDRE:
El professor/a dividirà la pissarra en dues columnes:
A) motius que li porten a no dir-ho a la mare;
B) conseqüències de cada un d’ells. L’alumnat intervé.

TEMA 2: L’amistat
En aquest segon capítol se suggereix l’amistat entre la Laura i la Clara després que
a la protagonista, les seves amigues la deixessin de banda per por que els hi passés
a elles el mateix:
•
•
•
•

Com ajuda la Clara a la Laura?
Creus que és positiva l’actitud de passotisme que li proposa?
Et sembla que la Laura necessita ajuda?
Com miraries d’ajudar a una amiga o a un amic que es trobés en aquesta situació?

