AMANDA T - Temàtiques postfunció:
1. El tractament de la depressió i el suïcidi a la ficció.
Per què ens fa tanta por parlar de la depressió? Té alguna responsabilitat la
societat en el fet que algú no trobi cap solució millor per desfer-se de la seva
infelicitat que suïcidar-se? Com es tracta el suïcidi adolescent a la ficció?
Coneixeu la sèrie Per 13 raons (13 reasons why)? Penseu que es tracta d’una
manera ètica el tema del suïcidi en aquesta sèrie? (Hi ha hagut crítiques al fet que
pot estar fent apologia del suïcidi)
Teatre: Norway.Today d’Igor Bauersima.
Cinema: El club de los poetas muertos / El lado bueno de las cosas.
Articles sobre el suïcidi a la adolescència: articles sobre Amanda Todd, Rehtaeh
Parsons, Audrie Pott o Phoebe Prince.

2. El ciberassetjament.
Sabeu què és un ciberassetjador? Sabeu com operen?
Teatre: Grooming de Paco Bezerra.
Cinema: Hard Candy / Trust / Cyberbully
Documental: Catfish
Articles sobre grooming, sexting i ciberbullying. (Parlar de les diferències).
Articles sobre Sweetie, la nena virtual per caçar pedòfils cibernètics.

3. L’assetjament a les aules.
Què penseu quan surten notícies de vídeos filtrats a internet de joves agredint un
altre jove? Per què penseu que l’agressor no té compassió? Són còmplices els
companys de classe que no fan res?
Cinema: Bullying/ Precious /Ben X / Desconexión / Cobardes
Documental: Bully
Narrativa: La lección de August/ Terror en las aulas
Protocol d’actuació davant l’assetjament (AEPAE)
Articles sobre els perfils dels agressors i la complicitat de l’agent passiu dins de
l’assetjament.

4. El masclisme i el sexisme.
Possibles preguntes: Què hagués passat si a aquesta noia li diuen que no passa
res per ensenyar els pits? Per què penseu que ensenyar els pits pot estigmatitzar
algú? Penseu que podria passar el mateix amb un noi? La reacció dels seus
companys de classe hagués estat la mateixa si hagués ensenyat el penis?
Coneixeu el cas de la noia italiana Tiziana Cantone?

(La jove italiana de 31 anys que es va suïcidar després que es filtrés un vídeo
d’ella practicant sexe i es fes viral a tot l’Estat italià)
(El 70% de víctimes de ciberassetjament són noies)
Cinema: Las Vírgenes suicidas / Mustang / Las mujeres de verdad tienen curvas.
Articles sobre el cas de Tiziana Cantone.

5. El «perill» de les xarxes.
Penseu que són les xarxes i les noves tecnologies les que comporten el perill? O
n’és la utilització irresponsable que se’n fa la que ens porta a una situació de
perill? Penseu que la imatge que projectem a les xarxes és la que ens representa?
Som tal com ens mostrem a les xarxes socials?
TV: Black Mirror. “Caída en picado” (3X01)
Cinema: Disconnected
Narrativa juvenil (còmic): Guía de supervivencia para adictos a la pantalla.
Articles sobre l’ addicció a les xarxes i a les noves tecnologies.

