
EL QUE TU VULGUIS SER

1. Ajudar en el procés de presa de decisions sobre el seu futur.
2. Fomentar l’autoestima i el valor de les seves decisions.
3. Promoure una comunicació adequada i el treball en parella.
4. Promoure la reflexió sobre la importància de lluitar pel que ells vulguin ser.

ESO i batxillerat.

2-3 hores.

Materials necessaris per al visionament dels vídeos, paper i bolígraf.

La Secundària és una etapa de presa de decisions molt important per als estudiants, 
especialment els darrers anys. Ara bé, no sempre és fàcil i hi ha moltes pressions i 
expectatives envers el que hauríem de ser.

Injecta il·lusió i autoestima per la pròpia presa de decisions amb aquesta activitat 
en què els alumnes acabaran elaborant el seu propi “pla de vida”.

Secundària o batxillerat

escolal’

Objectius

Nivell

Durada

Materials



La meva vida, les meves decisions.

Comença aquesta activitat llançant una petita reflexió. Nosaltres et proposem 
aquesta: “Us ho deuen haver preguntat milions de vegades, però realment sabeu 
què voleu ser, quan sigueu grans?, en quina mena de feina us sentiríeu més bé?; 
en resum, quins somnis teniu i què us cal o què us impedeix aconseguir-los? Segur 
que coneixeu persones que realment han aconseguit els seus somnis i d’altres 
que no. Moltes altres que no. Perquè somiar és fàcil (i de franc), però lluitar pels 
somnis de vegades es complica. Avui no sortireu d’aquí sabent el que voleu ser, 
però sí que aprendreu a conèixer-vos una mica millor i a lluitar pel que us agrada i 
aspireu a aconseguir... O a no perdre, ja que tots tenim talents i virtuts que no hem 
d’oblidar per continuar sent nosaltres mateixos”.

Dit això, explica’ls que per mitjà de la música, el cinema, la poesia o altres tipus 
d’expressions artístiques sovint s’intenta enviar un missatge al públic: hem de 
lluitar pels nostres somnis. Per aprofundir més en aquesta reflexió tan important 
per a la vida i per a les seves vides, atès que d’aquí poc hauran de prendre decisions 
importants sobre el seu futur, hem fet una selecció de pel·lícules que considerem 
aconsellables per a aquesta tasca.

Els en pots posar unes quantes:

PEL·LÍCULA SINOPSI CICLE 
RECOMANAT

Billy Elliot ESO (1r - 4t)v

El 1984, durant una vaga de miners al comtat de Durham, 
s’acumulen els enfrontaments entre els piquets i la policia. 
Entre els miners més exaltats hi ha en Tony i el seu pare, 
que s’ha entestat que en Billy, el seu fill petit, rebi classes 
de boxa. Malgrat que el nano gaudeix d’un bon joc de 
cames, no té gens de grapa. Un dia, al gimnàs, en Billy 
observa la classe de ballet de la senyora Wilkinson, una 
dona de caràcter sever que l’anima a participar-hi. A partir 
d’aquest moment en Billy es dedicarà apassionadament 
a la dansa.



PEL·LÍCULA

Quiero 
ser como 
Beckham

La recerca 
de la 
felicitat

El club 
dels poetes 
morts

ESO (1r - 4t)

Segon cicle 
d’ESO i 
Batxillerat

Batxillerat

Els pares de la Jess (Parminder Nagra) volen que sigui 
una noia índia convencional, però ella només vol jugar a 
futbol com en David Beckham, l’estrella del Manchester 
United. Un dia, la Jules (Keira Knightley), una noia de la 
seva edat, la convida a unir-se a l’equip de futbol femení 
local. Els seus pares no entenen per què juga a futbol en 
comptes d’estudiar Dret i aprendre a cuinar; per què no 
s’intenta assemblar a la Pinky (Archie Panjabi), la seva 
germana gran, que està promesa amb l’home adequat?. 
A més a més, a la Jules i a la Jess els agrada el mateix noi, 
el seu entrenador Joe (Jonathan Rhys Meyers).

Chris Gardner (Will Smith) és un venedor brillant i amb 
talent, però la seva feina no li permet satisfer les seves 
necessitats més bàsiques. Tant és així que l’acaben fent 
fora, amb el seu fill de cinc anys (Jaden Smith), del seu 
pis de San Francisco, i els dos no tenen enlloc on anar. 
Quan en Chris aconsegueix unes pràctiques en una 
prestigiosa agència de borsa, els dos protagonistes 
hauran d’afrontar moltes adversitats per fer realitat el 
seu somni d’una vida millor.

En una elitista i estricta escola privada de Nova Anglaterra 
un grup d’alumnes descobriran la poesia, el significat del 
carpe diem (aprofitar el moment) i la importància vital de 
lluitar per aconseguir els somnis gràcies a un excèntric 
professor que els desperta l’interès per mitjà de mètodes 
poc convencionals.

SINOPSI CICLE 
RECOMANAT

Després d’haver mirat la pel·lícula, fes preguntes al grup sobre el film perquè 
n’analitzin tot això:

• El/la protagonista, què volia? Quin era el seu somni?

• Ha aconseguit el seu somni? Per què?



• Quins impediments va trobar, al principi? Van fer que es rendís, que 
llancés la tovallola en algun moment?

• Com van reaccionar els altres davant la seva idea, el seu somni?

• Per què sentim que és tan important que ens facin costat en aquesta 
mena de decisions?

• Com creieu que hauria estat la seva “història” si haguessin pres aquesta 
decisió?

El pas següent és que analitzin els seus propis somnis i tinguin aquesta “injecció” 
d’autoestima per a l’ajuda a la presa de decisions sobre el seu futur. Per fer-ho 
es col·locaran per parelles i es faran aquesta entrevista, primer un i després 
l’altre:

• Has pensat sobre el que t’agradaria ser de gran?

• A què t’agradaria dedicar-te?

•  I a què no?

•  Quins avantatges i inconvenients té el que t’agradaria fer?

•  Penses que hi hauria algú que s’hi oposaria, que et diria que no és una bona 
idea o a qui no li semblaria bé? Qui? Per què creus que no li agradaria, la 
teva decisió? Com faries que canviés d’opinió, aquesta persona? O series 
tu, qui canviaria d’opinió?

• Potser encara no has decidit com vols ser en el futur. Tanmateix, segur 
que saps què t’agrada i què no voldràs canviar de tu. Fes una llista amb 
les coses que no voldries canviar quan siguis adult o adulta.

• Quins passos has de seguir per aconseguir el que vols ser?

El darrer pas ja és individual, i consistiria que cadascú, després de la reflexió i 
la petita entrevista del seu company, elaborés el seu “pla de vida”; és a dir, els 
passos que ha de fer i les dificultats que pensa que haurà de superar per arribar 
a complir el seu somni.

Nota: Aquesta activitat es pot dur a terme de manera transversal en diverses 
assignatures, però es recomana de fer-la a la de Tutoria.


