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Un projecte educatiu de:

Sinopsi
Després de saber qui ha difós la llista, la Laura decideix difondre
ella secrets sobre aquesta persona amb un objectiu molt clar:
venjar-se. Però, després de fer-ho no se sentirà gens bé.

Temes en el capítol
• La venjança com la solució.
• Superació a l’assetjament.
• Com de fàcil es trenquen i es reconstrueixen les amistats en l’adolescència.
• Les disculpes i el que s’amaga en elles.
• La comprensió i visió de la realitat per part dels adolescents.

Activitats
Prèvies al visionat amb interacció dels alumnes
en veu alta a classe
• El/la professor/a recorda alguns dels punts tractats en la darrera sessió.
• S’exposen les idees que el/la professor/a ha extret dels textos de l’anterior classe
sobre la dependència de les xarxes socials i es debaten a l’aula.
• S’analitza el títol del 4t capítol i es preveu de què anirà: Aquí estic.

Després de la projecció del quart capítol
DEBAT ENTRE GRUPS QUE SOSTENEN OPINIONS DIFERENTS
El docent divideix la classe en dos grups: els que van a favor de la reacció de la
Laura i els que no opinen el mateix. Deixa que els alumnes es posicionin lliurement
sense intervenir; independentment que els grups quedin desigualats.
Qüestions a plantejar:
1. Reacció de la Laura.
2. Motivacions de la Clara.
3. Comportament del grup classe.

Reacció de la Laura
La Laura ha patit les conseqüències d’un atac contra la seva persona.
• Creus que generar el mateix tipus de patiment disminueix el seu?
• Quins sentiments mouen a la Laura a actuar d’aquesta manera?
• Et sembla que hi havia una bona amistat entre la Clara i la Laura?
• Com creus que queda la seva amistat després del final?

Motivacions de la Clara
La Clara va començar l’assetjament de la Laura a través d’Internet:
• Què motiva l’atac que la Clara desencadena contra la Laura?
• S’hauria atrevit a fer-ho en persona o ho va fer gràcies a les xarxes socials?
• Suggereix altres comportaments que haguessin pogut evitar aquest atac i analitza quins valors positius i negatius hi ha en els suggeriments que proposes.
• Consideres que els actes positius et porten a ser millor persona? I els negatius?

Reacció del grup classe
• Què et sembla la reacció de la classe davant la situació de la Laura i la Clara?
• Creus que s’ajusta al què passa a la realitat?
• Creus que cadascun dels companys de classe actuaria de la mateixa manera de
forma individual?
• En cas que la teva resposta sigui negativa, a què es deu?
Cal concloure que la responsabilitat és individual i no resta eximida en refugiar-se
en la massa.

Per acabar
Comentar les següents frases de la professora:
• Som tots companys, nois. Que no ho veieu? Hem de respectar-nos i entendre’ns.
Heu de parlar les coses abans que fer això.
• I si no us enteneu amb algú? Doncs, ho parleu amb aquella persona. No heu de
deixar-la en evidencia davant de la resta.
• Nois, us asseguro que fer mal als altres no us farà sentir mai millor.

