
Objectius

3, 2, 1... Play!

El Guirigall Dividiu la classe en grups de treball formats per 
cinc o sis persones. Ara sí, endavant!
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 • Promoure la crítica constructiva sobre el tre-
ball dels mitjans de comunicació pel que fa a 
les notícies de successos.

 • Analitzar l’humor com un element cultural en 
qualsevol part del món.

 • Fomentar l’educació sexual a les aules fa-
cilitant que l’alumnat s’aproxime a aquesta 
qüestió i s’implique en la definició d’un enfo-
cament responsable.

Wilt,
de Tom Sharpe

1. No vos deixeu enganyar per l’humor que con-
té aquest llibre: Tom Sharpe l’empra com un re-
curs més per a fer crítica social. Potser és per la 
meua estreta relació amb els mitjans de comu-
nicació, però m’ha cridat especialment l’atenció 
el retrat que es fa de la premsa en aquesta obra: 
lluny d’investigar el cas de Wilt en profunditat, 
els noticiaris es queden amb l’espectacularitat 
de la història. I prou. Tot açò m’ha fet pensar en 
la cobertura informativa que es concedeix als 
successos en la vida real. M’ajudeu a fer-ne una 
bona anàlisi?

 • Realitzeu una cerca detallada en internet 
sobre allò que dicta el codi deontològic del 
periodisme sobre aquest tema en general i 
quines pautes més específiques s’aconsellen 
des d’associacions professionals de periodis-
tes. 

 • Trieu un cas real esdevingut recentment i 
comproveu fins a quin punt s’ha realitzat un 
seguiment informatiu rigorós d’acord a les 
bones pràctiques que heu extret del punt 
anterior. Millor assegureu-vos que cada grup 

treballa una història diferent.

 • Plantegeu com seria el tractament informatiu 
correcte i porteu-lo a la pràctica en forma de 
reportatge per a premsa, ràdio o televisió.

Per descomptat, tot aquest treball no es pot 
quedar en petit comité: exposeu-lo juntament 
amb les principals conclusions que heu tret de 
l’exercici a la resta de la classe. Donareu una 
lliçó digna de les més prestigioses facultats de 
periodisme!
2. Per cert, Wilt, de Tom Sharpe, és una conegu-
da mostra de l’anomenat humor anglés. Havíeu 
sentit parlar d’aquest gènere? Al programa 
dedique una breu secció a destacar sèries i 
pel·lícules que també en són referents. Creieu 
que el sentit de l’humor entén de diferències 
geogràfiques? Penseu en quines coses fan riure 
en altres països, busqueu un bon exemple que 
resumisca els principals trets i ensenyeu-lo a 
classe. Una vegada analitzat ‘el riure’ a nivell 
global, què vos sembla si passeu al nivell local 
i definiu l’humor valencià? Pot estar un debat 
ben interessant!

https://bit.ly/2rk1jRL

https://www.facebook.com/unahpropiaAPunt
https://twitter.com/unahpropiaApunt
https://www.instagram.com/unahpropiaapunt/
https://open.spotify.com/user/sahs46ilvkfl049tytk5m0y5r?si=eQKAVLYnRxKcuumCGYRH7g
https://goo.gl/MTshbU
https://bit.ly/2rk1jRL


Autoexploració

Connexió 3.0

Ves a vore’l!

Et convide a treballar de forma personal: pensar 
i investigar pel teu compte et pot ajudar a conéi-
xer-te millor!

La vida ja no es concep sense les xarxes socials. 
M’agradaria explorar aquest món amb tu i aprofi-
tar-lo per a innovar!

“Per primera vegada des que era adult, sabia que tenia tota la raó, i aquest 
coneixement li donava una força que mai no s’hagués imaginat que tenia”

– Wilt, Tom Sharpe

Està més que present a les nostres vides, però 
el sexe és un tema sobre el qual encara ens fa 
vergonya parlar en general. Nayara Mira 
(@NayaraPSI), la sexòloga amb la qual converse 
via Skype, afirma que aquest fet la sorprén. Ella 
concep que el sexe és un “joc” en el qual hem 
de participar lliurement. A més a més, explica 
que és saludable quan no comporta cap mena 
de dany per a les persones implicades. Jo estic 
totalment d’acord, i tu? 
De fet, arran de llegir Wilt, una obra en la qual 
el sexe és un element constant que mostra 
inseguretats i carències, m’he proposat perdre 
eixa timidesa innecessària i abordar aquest 
tema amb més naturalitat. I m’agradaria que tu 
seguires l’exemple! 

Vinga va! Parlem de xicotetes desgràcies o 
situacions absurdes que hem viscut. Com diu 
l’actriu i còmica Maria Juan (@mariajuandonat) 
en aquest programa, riure’s d’un/a mateix/a és 
intel·ligent. Segur que la teua experiència no és 
tan estrambòtica com la de Wilt. O potser sí? 

Avinguda del General Palafox
Alaquàs (València)

Veure en Google Maps 

Per a això, de la mateixa manera que jo he fet 
amb Nayara, et propose que et sinceres i com-
partisques dubtes amb una persona de confian-
ça del teu entorn. Per exemple, reflexiona sobre 
què t’aporta la sexualitat, si creus que té data de 
caducitat o no, què has aprés de les primeres 
experiències (en cas que les hages tingudes), 
què t’agradaria experimentar... Segur que traus 
conclusions interessants que pots compartir 
amb les companyes i els companys a classe. 
Comprova quines inquietuds i preocupacions 
teniu en comú. Tot açò pot servir per a plantejar 
com s’hauria d’abordar l’educació sexual a les 
aules. Per què no suggereixes al professorat 
fer una guia didàctica com les meues, però en 
aquest cas sobre sexualitat?

Pensa en eixe episodi de la teua vida que podria 
haver escrit Tom Sharpe i envia’m un breu relat 
via Twitter o Instagram. Menciona el perfil del 
programa (@unahpropiaapunt) perquè puga 
llegir-lo. Promet que jo també compartiré unes 
quantes anècdotes amb tu!

https://twitter.com/NayaraPSI
https://twitter.com/mariajuandonat
https://goo.gl/maps/aeBCtqpoTyn

