


Després de tot el que li ha dit en Nil, la Laura no 
se sent gens a gust amb ella mateixa. Per això, 
decideix fer un treball amb la Miriam i l’Andrea: 
vol ser com elles per recuperar a en Nil.

·Deixar-se portar per ser acceptat en el grup.

·Inestabilitat emocional: autoestima i insegurat.
 
·Importància de l’opinió dels altres vers un 
mateix.

·Millorar les relacions interpersonals: en 
l’adolescència són com una muntanya russa.  
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ACTIVITATS
ACTIVITATS PRÈVIES AL VISIONAT

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

1. Penseu que la Laura ha quedat molt afectada pel que li diu en Nil: 

     “No ets el centre del món i tampoc ets tan guapa”? 

2. Com creieu que la Laura actuarà després d’això?

ACTIVITAT 1



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

1. Per què penseu que la Laura demana a l’Andrea fer el treball juntes? Creieu que té alguna cosa a 
veure amb els instastorys que ha vist d’en Nil amb ella?

2. Quin motiu hi ha darrere que l’Andrea accepti fer el treball amb ella quan no es porten bé?

3. Penseu que a la Laura, realment, li fa mandra quedar amb l’Andrea com li diu a la Clara per whatsapp? 
Per què?

4. A la Clara sembla que li molesti que la Laura hagi quedat amb una altra persona. Per què penseu 
que s’enfada?

5. Per què l’Andrea va a casa la Laura acompanyada?

6. Per què quan estan totes juntes són elles mateixes i, davant dels nois, hi ha un canvi d’actitud més 
provocador?

7. Els nois es comporten igual dins de l’escola que fora? Per què creieu que són més propers amb les 
noies fora que no pas en entorn escolar? Com valoreu aquest canvi?

ACTIVITAT 2

ACTIVITATS DESPRÉS DEL VISIONAT



El professor/a recorda que la Laura comença a valorar aspectes positius de les seves companyes i que 
recorda experiències bones que la fan valorar, de nou, la seva amistat. 

A partir d’això, el professor/a agafa un cabdell de llana. Agafa un tros d’ell i llança la resta de la bola a un 
alumne. Quan aquest la rep, el professor diu, en veu alta, una experiència positiva que hagi tingut amb 
ell. L’alumne, després, fa el mateix que el professor: agafa un tros del fil i passa la resta de la bola a un 
company seu a qui haurà de dir una experiència positiva.

Això es farà de manera successiva fins a l’últim alumne que, per acabar, passarà la bola al professor i li 
haurà de dir una experiència.

El professor/a haurà d’intentar que tots els alumnes estiguin vinculats pel fil i que tot siguin experiències 
positives que facin promoure la reflexió i la unió del grup.

ACTIVITAT 3: ACTIVITAT DE GRUP


