
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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 • Reflexionar sobre qüestions com la violència, 
la pena de mort, el sensacionalisme o la hipo-
cresia social. 

 • Treballar la facultat de l’empatia. 

 • Fomentar la consciència crítica i la capacitat 
d’anàlisi dels mitjans de comunicació i d’allò 
que expressen.

A sang freda,
de Truman Capote

https://goo.gl/Ta5tNv

El llibre A sang freda és un referent perquè abor-
da una història sobre assassinats com mai abans 
s’havia escrit, incloent-hi la perspectiva de víc-
times i criminals. De fet, l’autor, Truman Capote, 
és considerat el pare de l’anomenat “Nou Pe-
riodisme” arran de la publicació d’aquesta obra 
en els anys seixanta. Enumereu les principals 
característiques d’aquest corrent i trobeu altres 
dos professionals (d’abans i d’ara) que l’hagen 
desenvolupada. Compartiu els resultats de la 
vostra recerca amb la classe.

En aquest programa parle amb el periodista 
Genar Martí (@GenarMarti), el qual assenyala 
que els mitjans de comunicació poden influir 
en l’opinió pública i fomentar judicis paral·lels 
en la mateixa societat. Per això mateix remarca 
la importància de ser responsables amb les notí-
cies sobre successos, per a evitar la morbositat 
i el sensacionalisme. Trieu un crim real que no 

haja tingut una correcta cobertura informativa, 
documenteu-vos i exposeu el cas a classe amb 
una presentació de 10 minuts que incloga: una 
breu explicació sobre els fets (què, qui, com, 
quan, on i per què), una anàlisi de la repercus-
sió/resposta social que tingueren, imatges i/o 
vídeos que justifiquen la vostra elecció i una 
proposta argumentada sobre com s’hauria d’ha-
ver abordat.

Perry Smith i Dick Hickock, els assassins de la 
família Clutter, són finalment condemnats a 
pena de mort, un càstig que encara té perso-
nes defensores i detractores. És realment una 
manera de fer justícia? Esbrineu els arguments 
governamentals dels països on això està vigent 
i dels agents socials (associacions o activistes) 
que s’hi oposen. Qui guanya el debat segons la 
vostra opinió? Compareu la resposta amb els 
altres grups. 

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/Ta5tNv
https://twitter.com/GenarMarti?lang=es


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!

“Havia quedat massa atordit, massa entumit, per poder 
comprendre la magnitud d’aquella horrible tragèdia”

– A sang freda, Truman Capote

A banda del link de llibres habitual, al programa 
sobre A sang freda n’afegim un altre sobre crims 
coneguts que han ocorregut a les comarques 
valencianes: 

 •  Tria’n un i informa’t tan bé com pugues: 
serveix-te de l’hemeroteca, llibres publicats al 
respecte, sèries i/o pel·lícules basades en els 
fets... 

 • Entrevista quatre persones del teu entorn so-
bre aquest esdeveniment: què recorden de la 
repercussió social i mediàtica que tingué, què 

“No tinc remordiments. M’envien a un lloc millor 
que este”, van ser les últimes paraules de Dick 
abans de morir penjat. Què diria Perry? Trans-
metria resignació, penediment, desesperació, 

Carrer Nostra Senyora de la 
Llum, 11
Port de Sagunt (València)

Veure en Google Maps 

opinen de la sentència judicial? 

 • Escriu un relat de dues pàgines d’extensió ex-
plicant els fets, ajudant-te amb els testimonis 
que has recopilat i analitzant-ne l’experiència 
de víctimes i criminals.

Hauràs de presentar-lo a l’aula (lectura a classe 
o arxius en el núvol d’Internet). Activa el ‘mode 
Truman Capote’! Qui sap si d’ací pot eixir una 
nova obra que marque un abans i un després...

tristesa, alliberament...? Escriu un tuit (280 ca-
ràcters màxim) amb la que imagines que seria la 
seua frase final i menciona el perfil del progra-
ma (@unahpropiaApunt) perquè puga llegir-lo!

https://goo.gl/maps/p2CZUX9ZKnA2
https://twitter.com/unahpropiaApunt?lang=es

