TÍTOL DEL CURTMETRATGE: XARXA
FITXA TÈCNICA
GUIÓ I DIRECCIÓ: Grup de joves de l’esplai DRUIDA
PRODUCCIÓ: Associació Méliès.
DURACIÓ: 5min i 38 segons ANY: 2018
SINOPSIS: La Laia és una alumna nova a l’institut. Les seves noves companyes vulneraran la seva intimitat enviant una foto d’ella
que acabarà sent viral. Fruit d’això rebrà una situació de pressió
grupal, mofa i maltractament per part dels seus nous companys i
companyes. Però, podem escollir les nostres accions? Som conscients de les conseqüències que poden tenir?

FITXA DIDÀCTICA
CONCEPTES CLAU: Diversitat afectiva sexual, amistat, ús de les TIC.
PREGUNTES PER AL DEBAT:


Com reaccionaríeu si us passés una cosa similar? , Com creus que es sent la protagonista quan envien la foto? I quan no ho fan? Com canvien les coses?



Les xarxes socials són dolentes de per si o ho són els usos que en fem? , Com afecten les xarxes socials a la societat quan s’utilitzen malament? I quan s’utilitzen bé? Coneixeu situacions o exemples
per a cada cas?



Per què creus que han enviat la foto? Quin motiu hi ha al darrere? Què creus que sent la persona
assetjadora?



Creus que les nostres accions tenen conseqüències? I conseqüències positives també?



Creus que la situació hagués estat la mateixa si la seva parella hagués estat un noi en comptes d’una noia? Per què?



Com us heu sentit després de veure el curt?



Els nois i noies que miren però no intervenen, creus que tenen responsabilitat sobre el que ha passat? No intervenir és una opció correcta? És una forma de ser còmplice?



Has viscut una situació similar? Creus que aquesta situació o d’altres de similars són habituals?



Creus que cal tenir accés al mòbil a la infància? A partir de quan? Creus que és necessari tenir mòbil? Creus que hi ha pressió del grup i de la societat per tenir mòbil?
Organitza:

Amb la col·laboració:

La fitxa ha estat elaborada pel grup de joves de l’esplai DRUIDA amb el suport del seu equip educatiu.

https://esplai.fundesplai.org/

