“HISTORIA DE MUCH@S”
GUIA PEDAGÒGICA PER A TREBALLAR L’ASSETJAMENT ESCOLAR A PARTIR D’UN
CURTMETRATGE. UNA INICIATIVA REALITZADA PELS I LES JOVES DE CIUTAT
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* Ciutat Esperança és un projecte dissenyat i executat per elParlante (www.elparlante.es) en col·laboració
amb el Pla Comunitari de Ciutat Meridiana i el suport de l’Ajuntament de Barcelona.
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1.INTRODUCCIÓ
"Historia de much@s" és un curtmetratge sobre bullying que vol conscienciar la comunitat
educativa i la societat en general sobre els impactes de la violència entre iguals a l'escola.
El curt és el resultat final de diversos tallers de sensibilització sobre aquesta temàtica i de
la voluntat dels joves de Ciutat Esperança de donar visibilitat i importància a les
problemàtiques que presenta el bullying.
Aquesta guia és un document que acompanya al vídeo per seguir sensibilitzant a la
comunitat educativa sobre la importància de treballar el tema.
“Ciutat Esperança” és un projecte d’Educació i Comunicació que, basat en la utilització dels
mitjans de comunicació, promou la participació activa dels i les adolescents i joves de
Ciutat Meridiana. Tot això a través d’una mirada crítica, de l’alfabetització mediàtica,
l’expressió lliure, la reflexió personal i el debat col·lectiu. Web:
http://ciutat-esperanca.elparlante.es/
elParlante és l'entitat que dinamitza “Ciutat Esperança” amb el suport del Pla Comunitari de
Ciutat Meridiana i l’Ajuntament de Barcelona. El col·lectiu elParlante, especialitzat en el
disseny i la implementació d'estratègies de comunicació en l'àmbit de l'educació formal i
no formal, acompanya els i les joves durant tot el projecte. Des de 2009 elParlante intervé
en centres educatius de Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i altres ciutats de Catalunya i
Llatinoamèrica. Els nostres projectes creuen en la intervenció i sensibilització de temes
que afecten els joves a través de la creació audiovisual participativa i la crítica mediàtica.
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2.OBJECTIUS
● Profunditzar en el concepte del bullying a través de la teoria, el curtmetratge i les
activitats plantejades.
● Identificar les diferents formes de bullying per a poder-lo prevenir.
● Crear un espai de debat per a compartir opinions al respecte.

Nivell recomanat: Secundària.
Materials: Bolígraf, paper, el curtmetratge i la guia.

3.COMPETÈNCIES
-Competència emocional: capacitat d’identificació i comprensió de les emocions alienes
per tal d’empatitzar amb les experiències d’altres persones. Si comprenem el dolor de
l’Ana, personatge que rep bullying, prendrem consciència de la necessitat de defensar la
persona oprimida. Alhora, cal gestionar la por que duu a algunes persones a la neutralitat
davant d’una situació de bullying.
-Competència social i ciutadana: comprensió de la realitat social en què es viu per poder
cooperar, conviure i exercir la ciutadania democràtica en una societat plural, així com
comprometre's a contribuir en la seva millora. Cal recórrer a l'anàlisi multicausal i sistèmic
per enjudiciar el bullying i reflexionar-hi de forma global i crítica. Aquesta competència és
important desenvolupar-la a través de l’anàlisi de conflictes de valors i interessos que
formen part de la convivència per tal de poder resoldre'ls amb una actitud constructiva.
Cal entendre que no tota posició personal és ètica si no està basada en el respecte a
principis o valors universals, com els que cita la Declaració dels Drets Humans. En aquest
espai es treballen tècniques per promoure el diàleg i la negociació per a la resolució de
conflictes, tant en l'àmbit personal com en el social.
-Competència mediàtica, digital i informacional: utilització dels mitjans de comunicació i
Internet de manera crítica per accedir, integrar, crear, jerarquitzar, filtrar i gestionar la gran
quantitat d’informació que ens ofereix la televisió i Internet. Per a poder funcionar en la
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Societat de la Informació d’una manera ètica i responsable, cal ser capaç d’avaluar i
contrastar la informació.
-Competència d’autonomia i iniciativa personal: consciència i aplicació d'un conjunt de
valors i actituds personals interrelacionades, com la responsabilitat, la perseverança, el
coneixement de nosaltres mateixos i l'autoestima, la creativitat, l'autocrítica, el control
emocional, la capacitat d'escollir, de calcular riscos i d'afrontar problemes. Es tracta
d’adoptar una actitud positiva cap al canvi i la innovació treballant la flexibilitat de
plantejaments. Per adaptar-nos al canvi cal disposar d'habilitats socials que ens permetin
relacionar-nos, cooperar i treballar en equip, valorar les idees dels altres, dialogar i
negociar. Aquesta competència és de gran importància per a gestionar casos de violència
com l’assetjament entre iguals a l’escola.
-Competència per aprendre a aprendre: conèixer les pròpies potencialitats i carències,
realçar les primeres i tenir voluntat per superar les segones des d'una expectativa d'èxit. En
aquest àmbit, es treballa el desenvolupament de la curiositat per a plantejar-se preguntes,
identificar i gestionar la diversitat de respostes davant d'una mateixa situació i utilitzar
estratègies i metodologies que permetin afrontar la presa de decisions. Aquesta
competència ajuda a adquirir habilitats per obtenir informació i transformar-la en
coneixement propi, relacionant i integrant la nova informació en els coneixements previs.

4. FUNCIONS DE L’EDUCADOR/A
● Orientar la discussió
● Fomentar la participació de l’alumnat
● Gestionar les emocions que puguin sorgir durant l’activitat
● Crear un espai de cura i confiança en el grup
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5. DEBAT PREVI AL VISIONAT DEL
CURTMETRATGE
Per tal de saber quines són les nocions que tenen del bullying abans de realitzar l’activitat
preguntarem les següents qüestions.

5.1 Què és per tu el bullying?

5.2 Llegeix el següents casos i indica els que són un exemple de
bullying:
1. El Marc i la Lídia fan córrer rumors sobre la Marta per fer-la quedar malament i
aïllar-la del grup.
2. La mestra renya constantment a en Martín pel seu comportament. Altres alumnes
fan el mateix i només li crida l'atenció a ell.
3. En Pep i els seus amics li treuen cada dia el menjar a la Júlia. Ella no diu res
4. Diversos alumnes pinten grafits a l’Institut.
5. En Miquel té un trastorn de l'aprenentatge i ningú vol fer treballs amb ell, quan es
fan grups sempre es queda sol.
(Solucions a Annexes)

5.3 Com creus que s'ha d'actuar davant del bullying?
1. Res, passar del tema
2. Avisar algú que pugui parar la situació
3. Res, perquè em fa por que actuïn contra mi
4. Unir-se al grup que intimida
5. Intentar tallar la situació personalment
(Solucions a Annexes)
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6. APROXIMACIÓ TEÒRICA AL BULLYING
6.1 QUÈ ÉS BULLYING?
6.1.1 Definició i característiques
Maltractament entre iguals a l’escola. Es tracta d’una persecució i agressió física,
psicològica o moral que realitza un alumne o un grup d’alumnes sobre un altre, amb
desequilibri de poder* i de manera reiterada. Conèixer la definició és clau per a
identificar-lo i prevenir-lo. Cal saber diferenciar entre una picabaralla puntual i un cas
d’assetjament.
*Relació de domini-submissió: caracteritzada per una escalada d’accions diversificades
d’hostilitat i falta de respecte a la vàlua personal de l’altre.

6.1.2 Formes:
TIPUS DE MALTRACTAMENT

DIRECTE

INDIRECTE

FÍSIC

colpejar, amenaçar amb
armes

amagar, robar, trencar
coses d’algú

MALTRACTAMENT VERBAL

insultar, posar malnoms

parlar malament d’algú, fer
córrer rumors falsos

EXCLUSIÓ SOCIAL

no deixar participar algú en
alguna activitat

ignorar, menystenir

CYBERBULLYING

-L’agressor o agressora fa servir les xarxes socials
-L’impacte és més gran perquè arriba a més gent.
-És una manera d’agredir a una persona sense necessitat
d’estar davant d’aquesta
-Es connecta amb el sexting quan s’envien fotografies
sexualment explícites.

MALTRACTAMENT MIXT

Amenaçar per intimidar, obligar a fer coses, xantatge,
assetjament sexual...
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6.1.3 Parts implicades

AGRESSOR/A
Des de la psicologia no se sap ben bé quina és la causa exacte del comportament agressiu
de les persones que exerceixen violència amb els iguals. Els diferents estudis al respecte
en distingeixen les següents causes: anomalies neurofisiològiques per causes genètiques,
relacions interpersonals insegures, un ambient familiar estressant, germans/es hostils que
activen impulsos agressius en lloc de desenvolupar el control de les conductes violentes,
exposició continuada i reiterada a conductes violentes d’aquest tipus a través de la
televisió o d’altres mitjans, o una integració de tots aquests factors (Mariscal i Dasi, 2009).
En qualsevol cas, algunes característiques serien:
● Forts físicament, impulsius, dominants, amb conductes antisocials, frustrats/des,
amb poca empatia amb les seves víctimes.
● Volen aparentar un alt grau d'autoestima davant del grup.
● Necessita exercir el poder i control sobre la persona que està assetjant per a
sentir-se millor i superar així les seves inseguretats i pors.
● Des de diferents estudis s’han trobat amb el següents perfils:
● Assetjador/a popular, amb bon expedient acadèmic, admirats/des socialment,
intel·ligent, manipulador, té l’habilitat d’organitzar a aquelles persones que les
envolten per a que compleixin les seves ordres.
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● Assetjador/a que intimida a altres persones com a reflex de la seva falta
d’autoestima i confiança, és amb aquesta actitud negativa que aconsegueixen un
“estatus” dins el grup d’iguals.
● Agressor/a víctima: persones que assetgen en algunes situacions i que són
víctimes en d’altres, per exemple a casa seva.
Senyals que dóna la persona agressora
●
●
●
●

Mostra conductes agressives i violentes cap a la família, amics i amigues.
Parla despectivament d’algun company/a de classe.
Sembla no tenir sentiment de culpa quan fa mal.
Percebre que alguns companys i companyes es mantenen silenciosos/es o fugen
davant la presència d’aquesta persona.

OPRIMIT/DA
Si bé la violència és un problema que enfronta al conjunt de l'alumnat, els estudis sobre el
tema del maltractament entre estudiants mostren que afecta aquells grups d'alumnat més
vulnerable com són: els alumnes que presenten dificultats d'aprenentatge; les noies, que
pateixen discriminacions i abusos sexuals amb més freqüència que els nois per raó de
gènere, els joves que pertanyen a les minories sexuals, és a dir aquelles persones
homosexuals, bisexuals o transsexuals.
Davant una agressió els nois i les noies poden reaccionar de manera diferent. Les
persones que pateixen bullying normalment responen amb l’anomenada “autoagressió”, és
a dir, s’autoinculpen de la violència que reben com en d’altres tipus de maltractament.
Aquesta és una de les raons per les quals el professorat o la família no detecten les
agressions ja que passen desapercebudes perquè la persona que les està patint no
reacciona de manera activa davant d’aquestes.
● Persones amb poca autoestima i amb manca de suport en el grup classe.
● Compten amb algun tret que se surt del que es considera com a “normatiu” per raó
d’aspecte físic, nacionalitat, religió, orientació sexual, expressió de gènere, sexe…
● El cercle de domini-submissió en el que es troben implica que es considerin
culpables de la situació d’opressió que viuen.
Senyals que dóna la persona oprimida
● Tristesa, es mostra estrany/a, i fugisser.
● Es mostra nerviós/a: estat que es reflexa en pors nocturnes, tics nerviosos i
irritabilitat.
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● Presenta ferides i hematomes.
● Es mostra distret/a, absort/a en els seus pensaments, s’oblida sovint de les coses i
s’espanta amb facilitat.
● No vol anar a l’escola i busca excuses vàries.

OBSERVARDORS/ES
En casos d’assetjament escolar la persona que agredeix no actua sola. L’alumnat que hi
està present té un rol molt important, si no defensen a la persona oprimida li donen més
força a l’agressor/a.
● Aliats/aliades: amics/amigues íntimes de l’agressor/a que són ajudants de qui
assetja.
● Reforçadors: encara que no assetgen de manera directa observen les agressions,
les aproven i les inciten.
● Aliens/alienes: es mostren neutrals i no volen implicar-se, sovint perquè tenen por,
allunyant-se de la situació però tolerant l’assetjament amb el seu silenci.
● Defensors/es: ofereixen suport a la persona que està rebent el bullying i intenten
que la resta cessi la seva actitud.

6.1.4 El paper del gènere en l’assetjament escolar
El curtmetratge compta amb un component de gènere molt fort en el procés del bullying.
En l’escena (4’23’’) que es situa al passadís de l’institut on Ana es creua amb l’agressora
un dels nois la insulta dient “camionera”. Aquest sobrenom encarna la relació de la
violència que rep la protagonista amb el gènere. En aquest sentit, es pot observar com
l’Ana no compleix amb l’estereotip de feminitat tant pel que fa a la roba com amb la
manera de caminar, per exemple. En canvi, la Sara (agressora) si s’emmarca dins d’aquest
cànon hegemònic de bellesa: persona blanca no racialitzada, rossa, ulls clars, maquillada,
amb un cos prim...És important tenir en compte aquest aspecte a l’hora d’analitzar
l’assetjament, ja que una bona manera de prevenir-ho és treballar a l’escola amb
perspectiva de gènere tenint en compte totes les diversitats. En el cas del bullying dirigit a
nois en molts casos també s’atravessa el gènere al tractar-se de persones que no
compleixen amb la masculinitat hegemònica. També cal assenyalar pel que fa al gènere i
bullying, el sexting com un clar exemple del masclisme i misogínia inherent en molts casos
d’assetjament escolar.
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6.1.5 Família, professorat i amistats
FAMÍLIA
La família és un context fonamental en el desenvolupament de les persones, essent crucial
en l'etapa adolescent. La família és un entorn bàsic per ajudar i guiar en el
desenvolupament de característiques clau com ara la formació de la identitat, l'adquisició
d'autonomia o l'ajust pro-social de l'adolescent. Així doncs, oferir espais de cura,
confiança i diàleg amb els fills/filles esdevé primordial per detectar casos de bullying i
altres tipus de violències.

PROFESSORAT I AMISTATS
En tant que referents en les escoles, és important estar atent/a als conflictes que hi ha al
grup de classe per a poder identificar relacions de domini-submissió. Un cop som
conscients d’un cas de bullying, cal donar-hi la suficient importància per a poder actuar
d’immediat. Alhora, la prevenció és imprescindible per evitar l’assetjament essent la gestió
emocional una eina clau per a que l’alumnat pugui canalitzar la ràbia, tristesa, alegria...
La prevenció també inclou donar suport a aquelles persones que no tenen un cercle
d’amics i amigues. L’adolescència és una etapa en la qual l’amistat es converteix en una
necessitat, en un espai que ens ajuda a explorar millor les nostres emocions, a tenir més
autoestima i a sentir-nos més segurs i segures. Un/a adolescent li confia als seus
amics/amigues aquelles situacions i qüestions que el o la preocupen, buscant suport i
comprensió. Per aquest motiu, és habitual que les i els alumnes agressores busquin
persones que estan aïllades del grup per a realitzar l’assetjament.

6.2 LES RELACIONS ENTRE IGUALS A L’ESCOLA, UNA
APROXIMACIÓ PSICOLÒGICA
A partir dels 6-7 anys es produeix un gran augment en les interaccions socials que
mantenen els nens i nenes, no només en quantitat si no també en qualitat. Pel que fa a la
quantitat, l’entorn escolar proporciona moltes oportunitats d’interacció amb adults i amb
companys i companyes de classe. En l’àmbit qualitatiu, les nenes i els nens comencen a
relacionar-se manera més intensa, consistent i prolongada amb els seus iguals i apareixen
nous contextos d’interacció: la llar cedeix importància a favor de l’escola i la tecnologia els
permet tenir noves formes d’interacció (Mariscal i Gimenez Dasi, 2009).
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A partir dels 8 anys apareix un factor que marcarà les relacions socials: l’acceptació social.
Aquest concepte es veu reflectit en el bullying, ja que en la seva majoria les víctimes de
violència entre iguals són persones que tenen algun tret característic diferent al model
hegemònic. Aquest tret és utilitzat per l’agressor o agressors per a no acceptar-lo
socialment dins la classe. En el curt realitzat pels joves de Ciutat Meridiana, podem
apreciar que en el canvi de centre és quan l’Ana comença a patir assetjament escolar, ja
que des de l’inici no rep el suport necessari per a ser acceptada.
Cal destacar que ja en aquestes edats els companys/es i els amics i les amigues es
converteixen en el principal marc de referència i suport emocional. Diferents estudis han
trobat una correlació entre les relacions establertes amb els iguals durant la infància i
l’ajust psicològic posterior. Quan les relacions són positives s’augura un millor ajustament
futur perquè reforça la sensació de pertinença al grup i potencia les actituds i les creences
positives, com per exemple, la conducta prosocial i d’ajuda. El bullying és un exemple de
conseqüència negativa de la interacció amb els iguals (Mariscal i Gimenez Dasi, 2009)
Durant l’edat escolar apareix l’anomenada “comparació social”: tendència de l’individu a
avaluar les seves pròpies capacitats, fites, posició social i altres característiques amb les
d’altres persones, i en concret, amb els iguals.
En aquest sentit, un dels trets principals del món emocional dels i les adolescents és la
falta d’autoestima. Una altra característica d’aquesta etapa és el desig de no diferenciar-se
de la resta per evitar ser assenyalat/da.

6.3 VIOLÈNCIA I MITJANS DE COMUNICACIÓ
Tot i que no es pot assegurar que la televisió causi violència, sí que podem afirmar que en
tant que agent socialitzador té un enorme poder ideològic, crea opinió pública i conforma
conductes.
"La violència sempre ha existit però mai com fins avui l'home ha tingut tant poder per
produir dany i per mostrar-ho" (Liceras Ruiz, 2005).
Què pot provocar l’exposició contínua a la violència que es transmet a la televisió?
1. Imitació de la violència que s’observa
2. Reforçament dels valors o tendències violentes ja existents en el subjecte
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3. Immunitat a l'horror, perquè la violència televisiva trivialitza la violència real.
El programa televisiu “Hermano Mayor” (Telecinco) és un clar exemple d’exposició
constant a la violència, podent provocar alguns dels efectes citats anteriorment. Es
tracta d’un espai televisiu on es mostren escenes molt violentes però no s’analitzen
les causes ni el marc en el qual se situen. El programa fa èmfasi en les accions en
sí per a crear morbositat a l’audiència. La majoria de casos fan referència a
adolescents i joves de barris populars, estigmatitzant persones amb manca de
recursos econòmics i creant un imaginari fals que senyala persones de certa
situació socioeconòmica com a violentes i agressives.
El bullying també és un fenomen que té els seus propis estereotips. En aquest
sentit, cal destacar que es un fenomen que es dóna en tots els contextos
socio-cultuals i no únicament en sectors amb contextos socio-econòmics difícils.
En programes televisius com el descrit anteriorment, la violència esdevé
espectacle creant un mirall en la realitat diària. Les gravacions de pallisses a
escoles són cada vegada més freqüents i les xarxes socials permeten distribuir-les
ràpidament.
4. En programes violents les conductes dels que hi apareixen són moralment
justificables i es corre el risc que els infants creguin que les conductes agressives
són una solució acceptable a la provocació. En pel·lícules en les quals hi ha un
protagonista i un antagonista (homes mascles ambdós per promoure l’estereotip
de gènere de noi agressiu) sovint es justifiquen accions violentes que del
protagonista per a defensar-se de l’antagonista.
L’alfabetització mediàtica ens ajuda a analitzar i llegir els missatges que apareixen
a la televisió, vídeos musicals i xarxes socials per poder prendre decisions
personals i evitar una influència extrema en les nostres accions.
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7. ACTIVITATS POSTERIORS AL VISIONAT DEL
CURTMETRATGE

https://www.youtube.com/watch?v=8ddZulQ5V-Q

7.1 PREGUNTES CLAU
●
●
●
●
●
●
●
●
●

És realista aquest curt? Per què?
Com comença l’assetjament?
Com és el bullying que li fa la Sara a l’Ana? (quina de les formes estudiades pren)
Com és l’actuació de la professora?
Quins senyals d’alarma citats anteriorment dóna l’Ana?
Com és la comunicació familiar de l’Ana? Creus que podria millorar?
Com és la relació entre l’Ana i els seus amics i amigues?
T’ha agradat el final? Com seria el teu final ideal?
Per què es dona importància a les indicacions temporals? (1r trimestre, 2n
trimestre, 3r trimestre)?
(Solucions de les preguntes que impliquen una resposta tancada a Annexes)
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7.2 ESCENA/DEBAT
PRIMERA ESCENA (MIN 00’22) i SEGONA ESCENA (MIN 01’11)

Primer dia de classe després de les vacances d’estiu, la colla d’amics i amigues es retroben.
L’Ana es troba sola en un grup classe, cap de ls seus ex-companys/es estan a la seva línia.

PREGUNTES
● Com es sent el primer dia d’Institut abans d’entrar a classe?
● Com és la seva relació amb els amics i amigues?
● Com es mostra l’Ana a l’acabar el primer dia de classe? Està contenta amb el
primer dia de classe?
● Com se senten els seus amics i amigues?

IDEA CLAU
● La importància d’una bona amistat per a tenir suport emocional quan ens cal.
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TERCERA ESCENA (MIN 01‘35)

Hora d’esbarjo a l’Institut. Entra en escena la Sara.

PREGUNTES
●
●
●
●
●

Canvia l’estat d’ànim de l’Ana en aquesta escena? Com?
Per què creus que la Sara no vol que jugui Ana a l’equip?
Com reaccionen els amics i amigues de l’Ana?
Quina importància té aquest moment en la història del bullying de l’Ana?
Quina relació creus que tenen entre ells/es el grup de la Sara?

IDEES CLAU
● A vegades, com en aquest cas, ens deixem endur per la o el líder del grup per tenir
més reconeixement o per por a ser també assetjats/des.
● L’exclusió és una forma d’assetjament: en aquest cas trobem tant la forma directe
(la Sara no deixa participar a l’Ana d’una activitat) com la indirecte (també la ignora
i menysté).
● Aquest punt és clau per la història ja que segurament si els amics i amigues de
l’Ana li haguessin donat el suport necessari la Sara no hagués tingut tant poder per
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a seguir amb l’assetjament. Recordem que l’aïllament està molt relacionat amb el
bullying.

QUARTA ESCENA (MIN 02’14)

Primeres agressions en aquesta història per part de la Sara a l’Ana.

PREGUNTES
● De quina manera agredeix la Sara a l’Ana?
● Intenta canviar la situació en algun moment l’Ana?
● Dins dels diferents rols que hem estudiat dins el bullying en quin es trobaria el noi
que jeu al costat de l’Ana?

IDEES CLAU
● En aquest escena veiem dos tipus de maltractament: el físic (directe colpejant-la
amb l’estoig i indirecte intentant-li robar aquest) i el verbal (directe amb l’insult).
Cal dir que el maltractament físic directe acaba implicant també el de tipus
indirecte ja que li acaba trencant les ulleres.
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● L’Ana intenta evitar el robatori i veu que la conseqüència és pitjor, comença així
l’espiral de domini-submissió.
● La importància dels observadors/es, en aquest cas el noi que jeu al seu costat és
del tipus aliè: es mostra neutral, no fa res per aturar l’agressió i s’allunya per por.
Des d’aquest silenci està sent còmplice de la Sara.
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CINQUENA ESCENA (MIN 03’24)

Context familiar: l’estat de tristesa i preocupació de l’Ana arriba en tots els seus espais
quotidians.

PREGUNTES
● Per què perd la gana l’Ana? Quines senyals d’alarma està donant l’Ana?
● Quina és la reacció de la seva àvia?
● El germà s’adona de l’estat emocional de l’Ana?

IDEES CLAU
● Cal estar atents/es a les senyals que puguin donar les persones que reben bullying.
És important la frase que diu l’àvia -a ti te gustan (los macarrones). Si perd la gana
fins i tot amb allò que abans li agradava esdevé una senyal d’alarma, exceptuant el
cas de malaltia.
● Altres senyals d’alarma que podem veure són la tristesa, irritabilitat i distracció.
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SISENA ESCENA (MIN 04’07)

La Sara està amb la seva colla i amb un nou membre, antic “amic” de l’Ana i torna a
agredir-la.

PREGUNTES
● Quines conseqüències té el fet que l’Ana intenti defensar-se?
● Per què creus que l’amic de l’Ana s’ha posicionat al costat de la Sara? Com creus
que se sent segons el que veiem en aquesta escena? Fa prou per aturar l’agressió?
● Per part de qui rep l’agressió la Sara?

IDEES CLAU
● La importància de la soledat que pateixen les persones agredides i el paper clau
que tenen les persones que veuen les agressions i no fan res o inciten a la
violència.
● En aquesta escena podem veure el tipus d’observador aliè (l’antic amic que
presencia l’escena i no fa quasi res per aturar a la Sara, només l’allunya al final de
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l’agressió), i els aliats/des amic i amiga de la Sara que alhora són reforçadors ja
que aproven les agressions, les inciten. A més, el bullying es comença a ampliar ja
que l’amic de la Sara la insulta dient-li “camionera”.
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SETENA ESCENA (MIN 04’56)

La Sara torna a agredir l’Ana en presència de la seva colla, que la protegeix, i la professora al
final de l’escena.

PREGUNTES
● Rep ajuda la Sara per agredir?
● Per què creus que l’ajuden els seus amics i amigues?
● Veus alguna metàfora en aquesta escena?

IDEA CLAU
● Aquesta escena recull l’exemple típic exemple d’observador/a aliat: la seva colla
protegeix la Sara.
● El bany és un espai on s’ha de tenir una especial cura en casos de bullying. Les
enquestes demostren que és en aquest lloc on es concentren més casos
d’assetjament escolar.
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VUITENA ESCENA (MIN 05’27)

L’Ana busca el seu espai de soledat a la biblioteca en els moments d’esbarjo

PREGUNTA
● Per què evita anar al pati durant el moment d’esbarjo?
● Què podria fer la resta classe per aturar aquesta situació?

IDEA CLAU
La protagonista gairebé no diu res en tot el curt, i no és casualitat. El silenci és una
constant en tota situació de maltractament. No només s’ha d’analitzar el silenci de la
persona que està rebent la violència si no també de les persones còmplices.
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NOVENA ESCENA (MIN 06’22)

L’Ana mostra dues senyals d’alarma: no anar a l’escola i l’estat de tristesa profunda i
continuada.

PREGUNTES
● Creus que l’àvia s’adona del que li està passant a l’Ana?
● Com veiem la tristesa de l’Ana?

IDEA CLAU
● El bullying té un gran impacte en les persones que el pateixen. Fixar-se en que no
només no vol anar a l’escola si no que té forces per a fer res més a casa que la
distregui, símptoma d’un estat depressiu.
● L’alumnat està moltes hores a l’escola durant la setmana i si pateixen bullying les
hores de violència són moltes. S’entén llavors que la víctima consideri anar a
escola un infern.
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DESENA ESCENA (MIN 07’03)

PREGUNTES
● Què intenta l’Anna en aquesta escena?
● Entens que alguna persona es pugui plantejar acabar així amb el bullying?

IDEA CLAU
● Els impactes del bullying en la persona que el pateix és molt gran i en el pitjor dels
casos pot suposar inclòs el suïcidi.
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ONZENA ESCENA (MIN 07’56)

El germà, que fins al moment és l´únic familiar conscient del que li està passant a l’Ana, veu
una notícia que explica el suïcidi d’una noia que ha estat rebent bullying i es pensa que es
tracta de la seva germana. Alhora, l’Ana (que finalment no ha decidit acabar amb la seva
vida tal i com va passar amb el cas en el que s’inspira aquest curt) apareix a casa. El cas que
veiem a les notícies es refereix a una altra noia. En aquesta escena és quan l’Ana veu que té
el suport del germà i quan ell veu que té el d’ella.

PREGUNTES
● Què pensa el germà de l’Ana quan veu la notícia?
● Per què el germà té por d’anar a l’institut?
● Com reacciona l’Ana davant la por del seu germà?

IDEA CLAU
● Les conseqüències de la violència entre iguals a l’escola també influeixen a les
persones properes, en aquest cas el germà.
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● Creiem important donar una pinzellada d’esperança al curt amb el suport que l’Ana
li dóna al germà i donar visibilitat les persones que no acaben amb la seva vida ja
que als mitjans de comunicació només surten les persones que se suïciden.
Ambdós casos els considerem d’una gran valentia per això hem escrit aquesta
dedicatòria final “Para l@s valientes, l@s que se fueron y l@s que se quedaron”.
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7.2.1 PERSONATGES
PERSONATGE

Ana

Sara

Carlos

CARÀCTER/PERSONALITAT

EL PERSONATGE T’E
EVOLUCIÓ DURANT EL CURT?
QUINA?
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Bea

Pablo

Amanda
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Germà

Àvia

Professora
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7.2.2 JOC DEL “QUI ÉS QUI?”
Decideix a qui pertany cada acció i/o descripció: cada descripció pot
correspondre a més d’un personatge.
● Quan l’Ana es queda fora del partit de bàsquet es mostra trist/a però no actua de
manera justa amb la seva amiga.
● Sospita que li passa alguna cosa a l’Anna….
● Va amb la Sara perquè li té por
● La seva tristesa va en augment
● És la líder del curs
● No s’adona (o s’adonen) del que està passant
● La seva autoestima va baixant al llarg del curtmetratge
● Se sent poderós/a
● Té el suport del grup
● S’enamora de la Sara
● Té poca empatia i molta impulsivitat
● Provoca por a la resta de companys i companyes
● Té pocs amics/amigues.
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8. ANNEXES
8.1 SOLUCIONS A LES ACTIVITATS DE LA GUIA
Punt 2 de la guia - Llegeix el següents casos i marca els que són
un exemple de bullying:
a. El Marc i la Lídia fan córrer rumors sobre la Marta per fer-la quedar malament i
aïllar-la del grup.
Fixar-se en la intencionalitat de fer mal a la Marta i aïllar-la del grup.
b. La mestra renya constantment a Martín pel seu comportament, altres alumnes fan
el mateix i només li crida l'atenció a ell.
c. En Pep i els seus amics li treuen cada dia el menjar a la Júlia. Ella no diu res.
Fixar-se en l’adverbi “cada dia” (acció repetida en el temps) i “ella no diu res” (cercle
domini-submissió).
d. Diversos alumnes pinten grafits a l’Institut.
e. En Miquel té un trastorn de l'aprenentatge i ningú vol fer treballs amb ell, quan es
fan grup sempre es queda sol.
Fixar-se en l’atribut “sol”, aïllament.

Punt 3 de la guia - Com creus que s'ha d'actuar davant del bullying?
a. Res, passar del tema
b. Avisar algú que pugui parar la situació: avisar al professorat de manera immediata
ja que ells i elles són qui tenen el poder de decisió a l’escola.
c. Res, doncs em fa por que actuïn contra mi
d. Unir-se al grup que intimida
e. Intentar tallar la situació personalment: alhora, també es pot parlar amb la persona
agressora, si es fa en grup millor.
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Punt 7.1 de la guia - Respostes a les preguntes clau
-Com comença l’assetjament?
L’assetjament comença en el moment en el que la Sara ignora l’Anna, la ninguneja i no li
deixa participar del partit de bàsquet. Ens trobaríem davant d’un cas d’exclusió social
directe i indirecte.
-Com és el bullying que li fa la Sara a l’Ana? (les assenyalades a continuació)
-Maltractament físic:
Directe: colpejar (quan la Sara colpeja l’Ana amb l’estoig i al sortir del bany)
Indirecte: trencar coses d’algú (les ulleres)
-Maltractament verbal:
Directe: insultar
-Exclusió social
Directe: no deixar participar algú en alguna activitat (partit de bàsquet)
Indirecte: ignorar, ningunejar (partit de bàsquet)
-Maltractament mixt
Amenaçar per intimidar (como te vuelvas a cruzar conmigo te juro que te reviento)
-Quins senyals d’alarma citades anteriorment dóna l’Ana?
● Tristesa, es mostra estrany/a, i fugisser/a.
● Es mostra distret/a, absort/a en els seus pensaments
● No vol anar a l’escola i busca excuses vàries
-Per què es dona importància a les indicacions temporals? (1r trimestre, 2n trimestre, 3r
trimestre)
Una de les característiques principals del bullying és que es tracta d’agressions repetides
en el temps.
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Punt 7.2.2 de la guia - Respostes al Joc Qui es Qui?
Quan l’Ana es queda fora del partit de bàsquet es mostra trist/a però no actua de manera
justa amb la seva amiga.
Pablo i Bea
Sospita que li passa alguna cosa a l’Anna….
El germà petit
Va amb la Sara perquè li té por
Amanda
La seva tristesa va en augment
Ana
És la líder del curs
Sara
No s’adona (o s’adonen) del que està passant
Àvia
La seva autoestima va baixant al llarg del curtmetratge
Ana
Se sent poderós/a
Sara
Té el suport del grup
Sara
S’enamora de la Sara
Carlos
Té poca empatia i molta impulsivitat
Sara
Provoca por a la resta de companys i companyes
Sara
Té pocs amics/amigues
Ana, i Sara?
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8.2 MATERIALS PER A TREBALLAR EL BULLYING
8.2.1 LLARGMETRATGES
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8.2.2 CURTMETRATGES
El sandwich de Mariana
https://www.youtube.com/watch?v=f-8s7ev3dRM
Bullydance
http://www.nfb.ca/film/bully_dance/
Stand Up! - Don't Stand for Homophobic Bullying
https://www.youtube.com/watch?v=lrJxqvalFxM

8.2.3 ALTRES MATERIALS AUDIOVISUALS
Documental Bullying
http://www.tv3.cat/30minuts/reportatges/1943/Bullying
Programa realitzat pels i les joves de Ciutat Esperança sobre bullying
https://www.youtube.com/watch?v=LY9bNi5Rdkc&t=422s
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