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La Laura no està còmoda a l’escola i esquiva
a tothom que vol ajudar-la. En Nil, però, la
recolzarà en una discussió amb l’Andrea i
començarà a pensar que ell, potser, val la
pena.
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TEMÀTIQUES PER TRACTAR
· Inseguretat davant establir una relació.
· Manca de comunicació amb els adults.
· Amistat
· Micromasclimes (entre noies)
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Un projecte de

ACTIVITATS
ACTIVITATS PRÈVIES AL VISIONAT
ACTIVITAT 1
Fem les preguntes obertes a la classe i establim un intercanvi d’opinions.
1. Després del teaser, penseu que la Laura i en Nil seran amics? Per què?
2. Creieu que la Laura s’obrirà al grup?
3. Quina de les dues farà el pas per tornar a reiniciar l’amistat: la Laura o la Clara?

ACTIVITATS DESPRÉS DEL VISIONAT
ACTIVITAT 2
Fem les preguntes obertes a la classe i establim un intercanvi d’opinions.
1. Com creieu que és la relació de la Laura amb la seva mare?
2. Penseu que la mare ha dit a la Laura tot el que volia dir? Què penseu que volia dir-li?
3. Per què sempre que va a classe porta auriculars?
4. Per què no estableix contacte directe amb la Clara? Penseu que té por a alguna cosa?
5. La Laura està sola perquè vol o perquè li fan el buit?
6. La Laura esquiva a la Clara i a en Nil contínuament. Per què penseu que no vol relacionar-se amb
ningú?
7. Heu sentit parlar del micromasclisme?

Les actituds masclistes més evidents les tenim clares. Aquelles que,
de manera clara i constant, han col·locat a la dona en una posició
inferior a l’home en àmbits socials, econòmics, jurídics i familiars. Les
que consideren que l’home i la dona neixen amb objectius i ambicions
diferents en la vida.
El terme micromasclisme designa, en canvi, les subtils i imperceptibles
discriminacions quotidianes, que atempten en diversos graus contra
l’autonomia femenina, i que molts i moltes seguim tenint interioritzades.
Aquestes actituds, procedeixen dels productes culturals i educatius
que ens han format com a persones que fan que, encara que critiquem
i denunciem el masclisme, podem caure en algunes de les seves
trampes sense adonar-nos.

8. L’actitut de l’Andrea per cridar l’atenció tractant malament a la Laura és un tipus d’assetjament? Hi ha
contingut masclista en les coses que li diu?
El professor/a ha de dir les següents frases del guió als alumnes perquè en parlin en relació al
micromasclisme:
· “Hi ha rollete aquí o flipo?”
· “Vas massa ràpida. Portem 4 dies. Nena, relax, no?”

Amb aquestes expressions donem per suposat la no existència d’una
relació basada únicament en l’amistat, sense el referent sexual.

9. La reacció d’en Nil davant l’Andrea està mogut per defensar a la Laura o per destacar davant dels
altres nois que escolten i miren la conversa?
10. Creieu que es va animant en veure que els companys riuen la seva actitud? Per què?

ACTIVITAT 3: ACTIVITAT DE GRUP
Formen grups mixtes de 4 alumnes (2 nois i 2 noies).
Entre ells, elaboren una graella amb dues columnes on quedin reflectits, en una columna, els estereotips
o rols imposats a la figura masculina i, en l’altre, els imposats a la figura femenina que hagin trobat en
aquest capítol.
Després, obrim un debat amb tota la classe per exposar les conclusions de cada grup de les graelles.
Acabem l’activitat valorant si, dins el seu entorn escolar, es donen aquests estereotips marcats com a
normals.

ESTEREOTIPS / ROLS
IMPOSATS PER LA FIGURA MASCULINA

ESTEREOTIPS / ROLS
IMPOSATS PER LA FIGURA FEMENINA

