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Títol capítol 4: No puc més
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Idioma: Català i castellà

La Laura ha canviat per complet la seva actitud
per estar més a prop d’en Nil i el seu nou grup
d’amics. Tothom l’avisa que no està fent bé,
però ella no vol fer cas. Fins que en Nil la deixa
i torna a sentir-se sola.
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TEMÀTIQUES PER TRACTAR
· Augment de la importància de les amistats
íntimes.
· Pressió de grup
· Canvis de personalitat en l’adolcència
· Canvi d’actituts, de valors i aparença per ser
acceptat en el grup.
· Manca de comunicació.
· Afavorir un coneixement crític en relació amb
els estereotips de gènere.

Recomanat per
cicle superior de primària, E.S.O, Batxillerat i F.P.

Un projecte de

ACTIVITATS
ACTIVITATS PRÈVIES AL VISIONAT
ACTIVITAT 1
Fem les preguntes obertes a la classe i establim un intercanvi d’opinions.
1. Com creieu que evolucionarà la relació de la Laura amb en Nil?
2. Per quin dels dos personatges creieu que és més important tenir una relació de parella? Per què?
3. Per a vosaltres també és igual d’important?
4. Quin pes penseu que tindran els amics de la Laura i d’en Nil en la seva relació?

Les diverses activitats es poden realitzar en dues sessions, ja que hi ha
molt contingut a treballar amb els alumnes. Si es fes així, recomanem
treballar fins a la primera part de l’activitat en grup en la primera sessió i,
en la segona, després de tornar a projectar el capítol, treballar l’activitat
en grup 2.
Hem pogut observar que la Laura ha canviat tan físicament, com la
seva manera d’actuar davant la professora, pares i amigues. Obrim
debat a classe a partir de les següents preguntes:

ACTIVITATS DESPRÉS DEL VISIONAT
ACTIVITAT 2
Fem les preguntes obertes a la classe i establim un intercanvi d’opinions.
1. Per què penseu que la Laura ha fet aquest canvi d’actitud?
2. Què penseu de l’actitud de la professora vers la Laura?
3. Com veieu la relació del Nil i la Laura?
4. Quin tipus de canvi valoreu en el Nil respecte als anteriors capítols? Es comporta igual?
5. Penseu que la Laura sent realment la següent frase: “estic súper feliç, si teniu enveja no és problema
meu”. Per què?
6. Com valoreu l’actitud d’en Nil en el parc davant dels seus amics?
7. Què faríeu vosaltres en la situació de la Laura? El mateix que ella?

ACTIVITAT 3: ACTIVITAT DE GRUP
Aquesta és una activitat on el professor/a acabarà fent reflexionar als alumnes sobre els comportaments
micromasclistes normalitzats en la societat. L’activitat es dividirà de la següent manera:
Es divideix la classe en grups de 4-5 alumnes. Cada grup analitzarà una de les escenes que el professor
proposa destacant allò que els crida més l’atenció:

És important que deixem que els alumnes exposin allò que sigui més
rellevant per ells: no vinculem aquesta pregunta als micromasclismes.

1a escena: Laura parlant amb Maria (la professora). Ella ha baixat les notes, ha canviat la manera de
dirigir-se a la professora, el seu aspecte físic i el vocabulari que fa servir és més agressiu. Trenca amb
la seva imatge anterior.

2a escena: Laura i en Nil a la classe. Nil es dirigeix a Laura amb l’adjectiu de guapa per cridar la seva
atenció i així convèncer-la que no quedi amb les seves amigues i quedi amb ell.

3a escena: Laura i Nil en el parc. Al parc es repeteix la mateixa situació amb actitud possessiva de Nil,
ja que vol que faci el que ell vol. Per això li treu el telèfon.

4a escena: Laura discutint amb la seva mare Els canvis de la Laura provoquen que la mare no sàpiga
com accedir a la Laura i sent que, per molt que intenti ajudar-la, molesta.

5a escena: Conversa Laura i amigues. Les seves amigues no estiguin d’acord amb la seva actitud:
totes li diuen que està pendent d’altres coses i que només està centrada en el Nil (com si no fos gaire
bona influència)

6a escena: Situació dels amics d’en Nil i la Laura en el parc. Els amics d’en Nil posen en evidència a
la Laura i ell no fa res per parar-ho.

Els alumnes, un cop acabat, exposen allò que més destaquen de cada escena.

ACTIVITAT 4: ACTIVITAT EN GRUP
El professor/a recupera les respostes de l’anterior activitat que segurament no seran vinculades a
micromasclismes. Així que, el professor/a, després, els recorda què és el micromasclisme i planteja la
següent pregunta que responen en veu alta:
1. Quins micromasclismes heu percebut en totes les escenes comentades?
Un cop els alumnes han respost, el professor/a obre debat esmentant la llista de micromasclismes
que, realment, hi ha en el capítol. És important, obrir debat perquè entenguin que moltes d’aquestes
situacions estan normalitzades i no ho haurien d’estar.
Llista de micromasclismes:
· Persuasió d’en Nil perquè quedi amb ell i no amb les seves amigues (comportament possessiu).
· Control, per part d’en Nil, de què fa la Laura quan està amb ell.
· Actitud possessiva: moment d’agafar el mòbil a la Laura i no tornar-li, tot i que no ha 			
solucionat el conflicte amb les seves amigues i segueix rebent whatsapps.
· Expressió: “Gatetes, guardeu les ungles”
· Expressió: “Deixa-la que ha d’estar en els seus dies”.
		
· Actitud estereotipada de l’home quan els amics d’en Nil parlen de la Clara qualificant-la pel 		
seu físic.
· Passotisme d’en Nil davant com estan tractant els seus amics a la Laura.

Preguntes per promoure la reflexió a l’aula:
1. Hi ha altres situacions en el teu dia a dia en què detectis micromasclismes? Cançons, pel·lícules,
videoclips, etc. Com actues / reacciones?
2. Per què creieu que no ens adonem dels micromasclismes?
3. Ets conscient que amb la teva reacció davant els micromasclismes pots contribuir al canvi social?
Què podem fer nosaltres per contribuir-hi?
4. Coneixeu algun cas proper o vist a les notícies?
5. Relaciones aquestes actituds amb la violència de gènere que veiem present en la societat?

