


La Laura sent que no encaixa a l’escola i més 
quan la Clara ha decidit fer un altre batxillerat 
sense dir-li. Però, de cop, coneix a en Nil.

· Sentiment de solitud

· Aïllament social (voluntat o buit per   
parts dels companys)

· Sobreprotecció familiar

· Amistat
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FITXA TÈCNICA SINOPSI

TEMÀTIQUES PER TRACTAR



ACTIVITATS
ACTIVITATS PRÈVIES AL VISIONAT

Recordem la temporada anterior:

El curs anterior, es fa pública una llista on la Laura és protagonista. A conseqüència,  és assetjada pels 
seus companys. La Clara, una antiga amiga, intenta ajudar-la, però la Laura acaba descobrint que ella 
és la persona que va difondre la llista i decideix venjar-se. Després de fer-ho, entén que no és la millor 
solució i arreglen les coses. Però, ara és la Clara la persona assetjada i, la Laura, decideix plantar cara 
a la classe i ajudar-la.

La Laura comença un nou curs (1r de Batxillerat) després d’haver-se enfrontat a la seva classe per 
causa de l’assetjament que va patir.

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

1. Com penseu que ha passat l’estiu?

2. La relació amb la seva família ha millorat? Per què?

3. Penseu que s’ha vist amb la Clara al llarg de l’estiu?

4. Com creieu que la Laura s’enfrontarà al nou curs?

ACTIVITAT 1



• Reflexionem sobre l’experiència del mateix alumne.

1. Com us sentiu vosaltres el primer dia de classe després de les vacances d’estiu?
 
• Ara, intentem que l’alumne es posi en la pell de la Laura.

2. Per què creieu que duu uns auriculars?

3. Penseu que està còmode entre els companys d’institut?

4. Amb aquests whatsapps, la Laura es podria sentir angoixada? Per què?

5. Què creieu que vol dir el Nil a la Laura amb la segona nota?

ACTIVITAT 2

ACTIVITATS DESPRÉS DEL VISIONAT



• Acabem la sessió amb una activitat en grup de quatre alumnes.

Els alumnes elaboren una DAFO sobre el personatge principal: 

 · Les seves debilitats.
 · Les seves amenaces.
 · Les seves fortaleses.
 · Les seves oportunitats. 

Un cop fet, se’l guarden fins a la visualització de l’últim capítol de la segona temporada.

ACTIVITAT 3: ACTIVITAT EN GRUP

DEBILITATS

AMENACES

FORTALESES

OPORTUNITATS


