
            

        

 

ANNEX 01. M'AGRADA AQUEST VESTIT 

 

 

GRUP 1. MARIO: 

1. Com creus que se sent el Mario quan entra a la classe? Què fa? 

2. Què fa el Mario quan l’agredeixen? 

3. Com creieu que se sent? 

4. Com està el Mario amb la seva amiga? 

5. Penseu que el Mario és un noi segur d’ell mateix? 

6. Com penseu que és la relació del Mario amb la seva mare? I amb el seu pare? 

7. És valent? Per què? 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

GRUP 2. EL NEN QUE AGREDEIX (SANTOS): 

1. Què fa el nen que insulta el Mario abans d’insultar-lo i llençar-li un objecte? 

2. Com creieu que se sent? 

3. Com creieu que se sent després d’agredir el Mario? 

4. Per què el fan fora de la classe? 

5. Com creieu que se sent quan és fora de la classe? 

6. Després de tot el que ha passat, quina penseu que és la reflexió que fa aquest nen? 

 

 



            

        

 

 

GRUP 3. LA MESTRA: 

1. Què fa la mestra quan veu el Mario? 

2. Com li parla i què li diu? 

3. Què li diu al director? 

4. Com creieu que se sent la mestra? 

5. Què creieu que pensa quan veu la disfressa de dàlmata? 

6. Què li diu la mestra al nen que du a terme l’agressió? 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

GRUP 4. EL DIRECTOR DE L’ESCOLA: 

1. Què fa el director de l’escola quan la mestra li explica el que ha passat? 

2. Amb qui vol parlar el director? 

3. Què creieu que pensa el director? 

4. A més de parlar amb el pare del Mario, vol parlar amb algú més? 

 

 

 

 



            

        

 

 

GRUP 5. EL PARE DEL MARIO: 

1. Com és l’expressió del rostre del pare del Mario quan el veu? 

2. Què fa quan arriba a l’escola? 

3. Què li diu al director? 

4. Què fa el pare del Mario després de parlar amb el director? 

5. Com creieu que se sent el pare del Mario? Per què? 
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GRUP 6. L' AMIGA DEL MARIO: 

1. Què li diu l’amiga al Mario?  

2. Com es diverteixen del Mario i la seva amiga quan estan junts? 

3. Què li diu l’amiga de les ungles i què li respon el Mario? 

4. Creieu que el Mario i la seva amiga es respecten? Per què? 

5. Per què creieu que són amics? 

6. Com creieu que se sent l’amiga en relació amb el que ha passat? 

 

 


