
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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 • Convidar a la reflexió sobre el tractament de 
la diferència en la societat en general (inclu-
sió vs. aïllament).

 • Detectar estereotips que estan al nostre 
voltant i ajudar a combatre’ls mitjançant el 
treball en equip.

 • Aprofundir en històries de vida per a desco-
brir una qualitat humana positiva, aprendre-la 
i adquirir-la com a persona. 

La metamorfosi,
de Frank Kafka

https://goo.gl/iRmKXJ 

L’artista Vinz (@vinzfeelfree) encarregat de pin-
tar el mural per a la meua habitació pròpia de la 
TV sobre La metamorfosi, critica que el sistema 
extermina aquells que desobeeixen les normes 
establides:
 • Hi ha col·lectius en la societat o situacions 
pròximes que representen eixe rebuig del qual 
parla Vinz? Feu una pluja d’idees, seleccio-
neu-ne una amb el grup i proposeu diferents 
possibilitats de reinserció social. Després, 
compartiu amb la resta de la classe quin cas 
heu escollit i com el gestionaríeu.

Els insectes solen tenir connotacions desfavo-
rables en l’imaginari col·lectiu. Aquestes idees 
preconcebudes de caràcter negatiu són els 
anomenats prejudicis que tan sovint s’esmenten 
en aquest programa:
 •  Pegueu-li la volta: quines característiques po-
sitives podrien vincular-se amb aquesta classe 

d’animals invertebrats? Important: cal citar-ne 
cinc per grup, almenys.

 •  Ara, feu el mateix amb les persones: busqueu 
en els mitjans de comunicació i en la publici-
tat dos exemples de prejudicis i acordeu quin 
tractament els donaríeu per a tornar-ne la visió 
respectuosa i inclusiva. A continuació, expo-
seu dues propostes a la resta de companys/es. 

Com explique al programa, l’obra de Franz 
Kafka es relaciona amb l’existencialisme:
 •  Trobeu, en grup, tres exemples d’unes altres 
obres literàries representatives d’aquest mo-
viment filosòfic. Poseu en comú amb la resta 
de grups els llibres descoberts i expliqueu per 
què creieu que són lectures interessants.

https://www.facebook.com/unahpropiaAPunt/
https://twitter.com/unahpropiaApunt
https://www.instagram.com/unahpropiaapunt/
https://open.spotify.com/user/sahs46ilvkfl049tytk5m0y5r?si=uHWA5J0eTyias48GKt6s8A
https://goo.gl/iRmKXJ
https://www.instagram.com/vinzfeelfree/


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!

“Un matí, quan Gregor Samsa despertà d’un somni intranquil, 
es trobà al llit convertit en un insecte monstruós”

– La metamorfosi, Frank kafka

El nom de l’escriptor Franz Kafka ha esdevingut 
un adjectiu en si mateix: “kafkià”:
 •  Troba tres exemples de situacions reals que 
podrien qualificar-se com a tal i, després, 
compara a classe els teus resultats amb els de 
la resta de companys/es. Fixa’t en què coinci-
diu i en què no. 

En aquest programa converse amb la científica 
Pilar Mateo, que parla de resiliència. Saps què 
és?
 • Tria dos episodis de la història contemporània 
que reflectisquen la capacitat de resiliència 

Imagina que Gregor té un moment de connexió 
a Internet durant la captivitat i que pot utilitzar 
un telèfon mòbil. Què voldria contar en eixa si-
tuació? Posa’t en el seu lloc i escriu una piulada 

Casa Jove “La Torta”
Carrer Clara Campoamor, s/n
Picassent (València)

Veure en Google Maps 

de l’ésser humà i sintetitza’n els aspectes o les 
dades més importants.

 • Així mateix, esbrina, amb l’ajuda de les per-
sones que estimes, un episodi de la història 
de la teua família que siga un exemple de 
resiliència. Redacta’n un bon resum amb tots 
els detalls que pugues. 

Hauràs d’exposar els resultats d’ambdues cer-
ques al grup, que tindrà dret a una ronda de 
preguntes. Prepara-t’ho bé! 
 

(recorda: 280 caràcters com a màxim) com si 
fores ell. Comparteix el teu microrelat pel Twit-
ter i menciona el perfil oficial del programa:
@unahpropiaApunt.

https://goo.gl/maps/KGNGzsMnvWJ2
https://twitter.com/unahpropiaApunt?lang=es

