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Un projecte educatiu de:

Sinopsi
La Laura no ha dormit gens després que es fes pública a
Facebook una llista on ella apareix i que tots els seus companys
de classe la veiessin i la compartissin. No vol anar a l’escola, però fa
un esforç per descobrir qui ha difós la llista i enfrontar-se al
problema.

Temes en el capítol
• Assetjament escolar.
• Soledat.
• Relació amb els amics.

Activitats
Prèvies al visionat amb interacció dels alumnes
en veu alta a classe
Què sabem?
Introduïm a l’alumne en el format de la websèrie
• Què és una websèrie?
Una websèrie o una sèrie web és una sèrie d’episodis distribuïts per mitjà d’Internet o també per mòbil, i part del nou medi emergent anomenat WebTV. Cada
programa d’una websèrie s’anomena un episodi (en anglès el terme webisode s’ha
criticat força). Poden ser difosos per mitjà de plataformes gratuïtes com Youtube,
Vimeo o mitjançant subscripció en Netflix o Crackle.
• Quantes websèries has vist i quines són les teves preferides? Explica l’argument
de la que més t’hagi agradat.
Per exemple, les sèries exclusives de Netflix...
• En què es diferencia una websèrie d’altres tipus d’audiovisuals?
(Un cop els alumnes han intervingut a classe i el/la professor/a ha clarificat el
contingut, es pot debatre sobre possibles temes interessants per desenvolupar en
aquest format)

Un cop això, el/la professor/a ha de valorar si vol posar el teaser abans de la
projecció del capítol. En ell es veu que la noia pateix una situació d’assetjament
i, potser, és interessant no explicar als alumnes que el bullying és present en
els capítols i que ho descobreixin ells mateixos. Amb un objectiu clar: veure les
seves sensacions al moment sense informació prèvia.

Després de la projecció del teaser
• Què és una teaser?
És un format publicitari que funciona com a avançament d’una campanya, oferint
només informació fragmentària. A diferència dels traìlers, generalment són molt
curts (30-60 segons) i normalment no contenen material real de la pel•lícula. El
seu propòsit és generar sensació en l’espectador perquè vulguin veure el film.
• Analitzem el títol del capítol 1: No sóc ningú; i intentem esbrinar de què pot anar.
• L’alumne ha de tenir clar què es pretèn veient el capítol sense dir (o sí, això depen del professor) que tracta de bullying.
• Cal que el/la professor/a convidi a fixar-se en l’expressió de
la cara dels personatges secundaris, i fins i tot, que cada
capítol es visioni dues vegades (la primera per centrar-se en
l’argument, i la segona, per estar pendents dels personatges
secundaris).

Veiem el primer capítol

Després de la projecció del capítol 1
Dinàmica de grup
Dividim la classe en 4 grups de 4 alumnes. Cada grup debatrà i arribarà a conclusions sobre les següents qüestions que, després, exposaran a la resta de la classe:
• Quin és el tema principal de la websèrie? N’hi ha d’altres que apareixen?
• Elabora un llistat dels personatges que surten al primer capítol.
1. Què es pot dir fins ara d’ells?
2. S’ha observat algun tret de personalitat que es pugui intuir?
3. Quina relació tenen amb la protagonista?

Llista de personatges
1. Laura (protagonista): Té un problema a l’escola. S’evidencia  en el moment en
què rep la trucada de la Clara (veure teaser). Inicialment intenta evitar enfrontar-se amb el problema fent-se passar per malalta; un cop a l’escola, aparenta
controlar la situació fins que s’evidencia que aquesta  la supera, i  marxa a plorar
al lavabo.
2. Clara: amiga que l’informa en el teaser que ha passat alguna cosa, i ara li pregunta com es troba.
3. Sara: intenta comunicar-se amb la protagonista a través de gestos, i inclús llançantli un paperet.
4. Andrea i Míriam: companyes que l’adverteixen que hi ha tres llistes.
5. Mare (Júlia): no sap res de la situació que està passant la seva filla.
6. Professora (Maria): les notícies de l’assatjament a la Laura li han arribat.
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Seguim amb la dinàmica de grup
• Què t’imagines que la Laura veu al mòbil quan és al lavabo?
La realitat és la següent: Envia un whatsapp i no li responen. Entra a Instagram per
contactar amb les seves amigues, la Míriam i l’Andrea, i a l’story veu una foto que
han pujat aquest mateix matí, on apareixen les dues rient-se.
• En aquest capítol es parla que la Laura apareix en una llista; de què es tracta?
• Us heu trobat alguna vegada amb una d’aquestes llistes?
Els alumnes classifiquen per defectes o fan burla d’altres companys en llistes com
aquesta, però que cada professor/a l’entengui com millor li funcioni per a la classe.
• Justifiqueu l’actitud de l’Andrea i la Míriam quan diuen a la Laura : ”N’hi ha tres
llistes i si t’ho han fet a tu, ens ho poden fer també a nosaltres. Ets una bleda o
què et passa?”?

Un cop acabat el temps per treballar, cada grup, exposarà breument les seves conclusions. A partir de les respostes, el/la professor/a establirà un diàleg
obert amb l’alumnat.

ACTIVITAT DE ROL:
Es demanarà als alumnes que adoptin el rol de la Laura i que s’imaginin que escriuen el seu diari personal. Han de descriure com se senten tenint en compte la situació que la protagonista està vivint. S’advertirà a l’alumnat que no serà obligatori
llegir-lo en classe; ho faran en veu alta només aquells o aquelles que vulguin, però
que sí que cal que tots ho facin per escrit.
Es pretén amb aquest exercici que els alumnes arribin a l’empatia amb la protagonista.
Per últim, hauran de pensar com imaginen que seguirà la websèrie i fer propostes
en veu alta.
Es deixa la sessió oberta fins a la classe següent.

