
Batxillerat

Estic insuportable, i què?
Vicent Sanhermelando
200 pàg.
ISBN: 978-84-9026-923-7

L’assetjament escolar i una complicada situació fa-
miliar han fet de Sergi un adolescent insuportable. A 
més, tot empitjora quan els desnonen del seu xalet 
elegant i han de mudar-se a un pis vell del centre de 
València. Tanmateix, la relació amb els nous veïns i la 
incipient amistat amb una companya de l’institut fa-
ran que el xic comence a deixar arrere els recels de tot 
el que l’envolta i la desconfiança.

CLAUS PER A LA LECTURA
Desnonaments
La família de Sergi ha estat desnonada de sa casa. 
Malauradament, moltes famílies s’han vist en la ma-
teixa situació per culpa de la crisi econòmica. Un tre-
ball de recerca interessant pot ser buscar informació 
al voltant d’aquest assumpte: organitzacions que 
s’han creat, notícies a la premsa, dades estadístiques.

L’assetjament escolar
Un altre assumpte que es tracta en la novel·la és l’as-
setjament escolar, cada vegada més habitual entre els 
adolescents. Al voltant d’aquesta problemàtica es pot 
obrir un debat a l’aula: «Heu sigut testimonis directes 
d’algun cas? Com hi heu actuat? Creieu que hi ha me-
canismes previs per a evitar aquestes situacions?».

Els abusos sexuals
Podem obrir un debat al voltant de la relació que hi 
ha entre els abusos sexuals i les noves tecnologies, si 
creuen que les xarxes socials afavoreixen l’anonimat 
per a aquells que volen abusar de menors. Podem 
posar en comú mesures que ajuden a la nostra priva-
citat i a la prevenció de la difusió de la nostra imatge 
en llocs on no volem aparéixer.

TEMÀTICA: l’adolescència, les conseqüències de 
la crisi econòmica en les famílies, l’assetjament.

GÈNERE: narrativa, humor, històries d’institut.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: aquest llibre ens ajuda 
a comprendre que amb l’ajuda dels que ens 
envolten es poden afrontar millor les situacions 
adverses. I també a descobrir que les relacions 
intergeneracionals poden ser enriquidores.

MÉS RECURSOS
  Propostes didàctiques descarregables en 
www.bromera.com. 

  Cyberbully (2011), pel·lícula sobre 
assetjament escolar a través de les xarxes i 
a l’escola.

  La Granja del Pas, documental dirigit 
per Sílvia Munt basat en els afectats 
pels desnonaments i les activitats de la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de 
Sabadell.

  L’infinit a les teues mans, d’Enric Senabre, 
on Atena, la jove protagonista, comença a 
patir assetjament virtual.




