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La Laura està molt enfonsada després de tot
el que ha passat amb en Nil. El seu germà
intenta ajudar-la, però ella no vol. La seva mare,
finalment, parla seriosament amb ella.
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TEMÀTIQUES PER TRACTAR
· Construcció de la identitat
· Analitzar com es desenvolupa la relació de
l’adolescents amb l’adult i com resolen els
conflictes.
· Qüestionar mites i creences erroneas al voltant
de l’enamorament.
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Un projecte de

ACTIVITATS
ACTIVITATS PRÈVIES AL VISIONAT
ACTIVITAT 1
Al final de l’anterior capítol, veiem com la Laura acaba trucant a la seva mare perquè sent que no pot
afrontar els seus conflictes sola.
1. Què penseu que farà ara la Laura?
2. Com penseu que ajudarà la seva mare?
3. Vosaltres haurieu demanat ajuda com fa ella? A qui?

ACTIVITATS DESPRÉS DEL VISIONAT
ACTIVITAT 2
Obrim debat a partir de les següent preguntes:
1. Tot i que la Laura demana ajuda en l’anterior capítol, en aquest no s’apropa gaire a ella al principi. Per
què penseu que passa això?
2. Com s’ha arribat a obtenir el diàleg entre elles dues?
3. Què creieu que fa bé la mare al llarg de la websèrie?
4. Què creieu que fa malament la mare al llarg de la websèrie?
5. Amb qui confiarieu vosaltres amb els amics o amb la família? Per què?
6. Què penseu que haurien de fer els pares per poder confiar més en ells i explicar-lis els problemes?

ACTIVITAT 3: ACTIVITAT DE GRUP
Entre tota la classe, han de triar 6 paraules, tant positives com negatives, que defineixin la relació familiar.
Per exemple: protecció, casa, tendresa, tristesa, comprensió, confiança, sobreprotecció, exigència,
incomprensió...
Després, formen grups de 6 alumnes. Aquests, escriuen les paraules en 6 papers petits i els pleguen
de manera què no es vegi que hi ha escrit. Seguidament, els papers es posen en una bossa, es
barregen i cada alumne treu un.
Amb la paraula que els ha tocat, cada un ha d’escriure una frase que faci referència als records o
vivències personals vinculades amb les seves famílies. Cal que els alumnes no pensin gaire, que
escriguin allò que primer els hi ve al cap.
A continuació, els alumnes que vulguin comparteixen allò que han escrit.

