Capítol 3
No m’ho crec
Fitxa tècnica
Títol: Nosaltres (Cap 3: No m’ho crec)
Durada: 6 minuts
Gènere: drama
Idioma: català i castellà
Recomanat per cicle superior de primària,
E.S.O, Batxillerat i F.P
Direcció, guió i muntatge: Roger Grau i
Maria Medinilla; Repartiment: Paula Jornet, Aleyda Puerto, Raquel Fresno, Rosalia
Omil, Abraham Asensio, Fenda Drame,
Alba Aloy i Martina Roure; Direcció de
fotografia: Cristobal Franco; Etalonatge: Marta Abella; Direcció d’art: Mònica Condins; So directe: Albert Guimerà;
Maquillatge i perruqueria: Dúnia Ramos;
Foto Fixa: Anna Senan; productora: Maria Medinilla

Un projecte educatiu de:

Sinopsi
Després que una companya de classe li digui per WhatsApp
que sap qui ha estat, la Laura no pot més i explica a la seva mare
el què li passa. Tot i que l’intenta ajudar, ella està més pendent de
descobrir qui ha difós la llista que no pas d’enfrontar-se al
problema que té.

Temes en el capítol
•
•
•
•
•
•
•

Reaccions dels pares davant els problemes dels fills.
Superació de l’assetjament.
Vincle familiar.
Solució a l’assetjament per part dels docents.
Pors i estigmes socials en l’adolescència.
La veritat i quant mal pot fer.
Obsessió amb les xarxes socials.

Activitats
Prèvies al visionat amb interacció dels alumnes
en veu alta a classe
• El professor/a recorda alguns dels punts tractats en la darrera sessió.
• Es pot fer un resum dels perfils dels personatges i com aquests van evolucionant.
• S’analitza el títol del 3r capítol i es preveu de què anirà: No m’ho crec.

Després de la projecció del tercer capítol
Dividim la classe en tres temes:
1. Dependència de les xarxes socials
2. La persona que assetja
3. El “delator” o “xivato”

TEMA 1: Dependència de les xarxes socials
Al llarg del tres capítols, comprovem com gran part dels atacs a la protagonista es produeixen a través de les xarxes socials i del mòbil. Individualment,
cada alumne, elabora un breu text parlant sobre com les xarxes socials afecten els adolescents.
El professor/a pot donar algunes pautes per ajudar l’alumnat a elaborar el
text:
• Si no tens mòbil o no estàs a les xarxes socials no ets ningú.
• T’obsessiona tenir molts amics, seguidors, “followers”, que et marquin “me
gusta”?
• T’amagues darrere d’una pantalla?
• Quin valor li dono al que diuen o opinen de mi a les xarxes socials?
• Sóc capaç de dir a la cara el mateix que escric en WhatsApp o a les xarxes?
• Prefereixo comunicar-me a través de les xarxes i no fer-ho a la cara? Per
què?
• Crec que les xarxes socials i la comunicació via internet afavoreix l’amistat?
• Penso que l’anonimat que proporcionen les xarxes socials justifica que es
pugui dir qualsevol cosa?
Els que vulguin poden llegir els treballs en veu alta davant els companys. La
resta els donaran al professor/a.
A més a més, es pot valorar fer una graella a la pissarra d’aspectes positius i
negatius de les xarxes socials segons com les utilitzem.
Estaria bé que el docent llegís els textos de l’alumnat abans de la següent
sessió per poder així extreure’n conclusions que pugui compartir i comentar a
l’inici de la sessió.

TEMA 2: La persona que assetja
El docent explica als estudiants que fem servir els termes “persona que assetja”
o “persona amb un comportament assetjador, intimidant, etc.”, i no “assetjador” o
“perdonavides”.
• Obrim debat a l’aula amb la següent afirmació: hi ha diferència entre el que
som i el que a vegades fem. Si diem que algú “és”, sembla que no pot canviar;
que serà així tota la vida (per exemple: jo “sóc” alt/baix). En canvi les persones
tenen l’opció de canviar el seu comportament, especialment en les anomenades
conductes d’assetjament.
• El docent extreu de les idees aportades pels estudiants les característiques claus de
l’assetjament. A continuació, demanarà als presents que expossin quan consideren que es produeix assetjament. El professor/a haurà de guiar les respostes per
obtenir les següents conclusions:
1.- L’assetjament no passa en una sola ocasió, sinó que es manté en el temps i es
repeteix insistentment.
2.- És deliberat; intencionat.
3.- És injust: hi ha un desequilibri de poder. El que assetja és més fort, més poderós.
Està en superioritat numèrica o té més influencia sobre els altres.

TEMA 3: El “delator” o “xivato”
El docent pregunta als alumnes:
• Què és un delator o xivato?
• Consideres que cal dir la veritat, encara que et resti popularitat o et puguin excloure del grup?
• En quins casos seria correcte?
El docent ha d’orientar les respostes dels presents perquè s’arribin a les següents
conclusions:
• Existeixen dues possibilitats: la de la víctima que denuncia els seus assetjadors, i
els testimonis de la situació.
• Es conclou que la persona que denuncia (testimoni) defensa el feble, i alhora, no
denunciar la situació és esdevenir còmplice.

