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GRANDMA 
-Aprenent sobre el dret a l’avortament- 

 

DESCRIPCIÓ 

En aquesta dinàmica treballarem sobre el dret a la interrupció de l'embaràs a través del 

cinefòrum sobre la pel·lícula Grandma. 

OBJECTIUS 

 Proporcionar informacions bàsiques sobre l’avortament. 

 Reflexionar sobre la planificació familiar. 

 Desconstruir els mandats de gènere sobre la sexualitat de les dones. 

PERSONES DESTINATÀRIES 

Joves a partir de 14 anys 

DURADA 

2 hores. 

MATERIALS 

2 Projector, equip de so, internet. 

CONCEPTES CLAU 
 Avortament 

 Planificació familiar  

 Autocures 

 Salut sexual 

 
CRONOGRAMA 

  
ACTIVITAT TEMPS 

Visionat pel·lícula  79 min. 

Reflexió grupal  35 min. 

Tancament 5 min. 
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FITXA TÈCNICA 

 Títol original: Grandma 

 Direcció: Lukas Moodysson 

 Any: 2015 

 Durada: 79 min. 

 

SINOPSI 

Ellen acaba de trencar amb la seva nòvia Olive, quan la seva neta Sage apareix 

inesperadament demanant-li diners amb urgència amb la intenció d'interrompre el seu 

embaràs. Encara dolguda per la seva ruptura sentimental, l'àvia Ellen i Sage passaran tot 

el dia intentant aconseguir diners visitant a antics amics, la qual cosa farà que comencin 

a revelar-se secrets del passat. Una experiència àvia-neta en la qual ambdues trobaran 

una altra manera de veure la vida: Ellen aconseguirà fer les paus amb el seu passat, 

mentre que Sage s'enfrontarà al seu futur. 

 
PREGUNTES PER A LA REFLEXIÓ 

 Com són Ellen i Sage? Defineix cada personatge. 

 Per què necessita diners la Sage? Com se sent? 

 Com és la mare de la Sage? Com s’hi relaciona? 

 Per què creieu que la Sage no ho explica a la seva mare? 

 Quina és la reacció del noi quan li demanen diners? Per què reacciona així? 

 Quins són els missatges més importants que ofereix la pel·lícula? 

 Se t’acuden altres maneres de transmetre aquests missatges? Quines? 

 

INFORMACIÓ 

A l'Estat espanyol, l'avortament és legal i gratuït i, per tant, està cobert per la sanitat 

pública i no implica cap cost econòmic. Tot i així, existeixen algunes condicions 

depenent del moment en què es decideixi realitzar. Durant les 14 primeres setmanes de 

gestació no fa falta cap mena d'informe mèdic, entre la setmana 14 i la 22 sí que és 
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necessari disposar-ne d’un. I a partir de la setmana 22 un comitè clínic hospitalari haurà 

de ratificar un diagnòstic d'anomalia fetal. 

Si estàs pensant en aquesta opció, pots anar al teu centre sanitari més pròxim, a un 

servei de planificació familiar o a un servei d'atenció específic per a joves. El personal 

sanitari et donarà informació sobre la interrupció de l'embaràs, t'explicarà les diferents 

opcions i resoldrà els dubtes que tinguis. 

El primer que pots fer si desitges avortar és visitar a la teva metgessa de capçalera o 

centre de salut sexual i reproductiu, els quals et donaran informació sobre com avortar 

i t'explicaran les opcions, ja siguin a través de tècniques instrumentals o per via 

farmacològica. 

El requisit per poder avortar per la seguretat social és tenir la targeta sanitària en vigor. 

Aquest document va associat al servei de salut de la teva comunitat autònoma. Si no 

disposes d'ella, pots sol·licitar-la al teu centre sanitari més pròxim on t'informaran de la 

documentació necessària per tramitar-la. 

Els passos a seguir per interrompre l'embaràs per la Seguretat Social dependran de la 

teva Comunitat Autònoma i de com gestioni la prestació, però en general el termini 

total des de la sol·licitud fins a realitzar l'avortament normalment no excedirà dels 7 

dies. L'avortament per la Seguretat Social significa que no té cap cost per a tu, és a dir, 

el cost l'assumeix la Sanitat Pública. 

Si ets menor d'edat: 

L'única diferència és que les joves menors de 18 anys heu de disposar de l'autorització 

expressa de la mare, el pare o tutor/a legal per poder interrompre l'embaràs.  

Com puc accedir a l'atenció privada? 

Encara que l'avortament per la Seguretat Social es realitza de manera gratuïta, hi ha 

dones que per diferents raons opten per l'opció privada. Si estàs pensant en aquesta 

opció, pots acudir directament a una clínica on podràs concertar una cita per a la 

interrupció voluntària de l'embaràs. El cost de la intervenció sol rondar els 400€. 

 


