UN CENTRE COMERCIAL ON SER FELIÇ?


OBJECTIUS
·	Comparar què semblen els centres comercials (un lloc meravellós i on s'és feliç) amb el que veritablement són (un lloc per crear frustració i malestar)

ADREÇAT A
Ø	Persones adultes.

DESENVOLUPAMENT
	Es comenta en gran grup en poc temps què és un centre comercial preguntant (quins es coneixen, si s'ha estat alguna vegada, amb quina freqüència, etc.)
	Es divideix el grup en dues parts i es reparteix a cada un una de les històries de la Carme (sense els comentaris de cada apartat)
	Del text han de treure:

Què han anat a fer.
Què han acabat fent i per què.
Quines necessitats creu tenir la Carme i quins en valoren reals.
	Tot el grup junt llegeix les dues històries i es comenten les conclusions de cada equip.
	Finalment es parla sobre amb quina Carme ens identifiquem més (no el nostre desig sinó la nostra realitat)
	Per finalitzar es busquen formes de no caure en la trampa comercial d'aquest tipus de complexos (anar a comprar a botigues, evitar portar targetes de crèdit i portar els diners just, etc.)





LA CARME ESTÀ BÉ


LA CARME ESTÀ MALAMENT

Quan Carme està arribant al centre comercial se sent eufòrica. Tot just entrar la música de fons de tot el recinte li fa sentir com a casa.
Entrant
Mentre la Carme s'apropa al centre comercial sent una sensació de por i camina ràpid; la zona no té cases i està molt apartada (ella no té cotxe)

Ha anat abans perquè sí, perquè li ve de gust. Després farà la seva sessió de spining al gimnàs que és sota dels multicinemes. Passeja pel primer pis i cada aparador és una excusa per veure la moda que s'emporta.

Què han anat a fer
Ha quedat allà amb la seva amiga Tere que vol comprar a la seva filla un discman tirat de preu. Ho sap perquè li ha arribat a casa un catàleg amb les ofertes del mes de l'hipermercat.
La Carme vesteix una faldilla ajustada i una jaqueta que es va comprar allà la setmana anterior.
Entra en algunes botigues i aprofita per a comprés un salt de llit que li queda moníssim i les ulleres de sol que s'emporten aquesta temporada.

Què han acabat fent
Tere també compra a la seva filla uns pantalons i un vestit de rebaixes. En ser tan barats, deixar passar l'oportunitat és tirar els diners.
Elles no s'emproven roba perquè no hi ha de la seva talla i no els queda com a la maniquí..
Es pren un suc de taronja que costa 2€ en una terrassa de la planta baixa. Per a què estan els diners si no és per gastar-los?
Mentre aprofita per telefonar pel seu mòbil.
Els diners
La Carme li ha entrat l’ànsia; li agrada tot però no li sobren els diners. Està molt nerviosa i ho passa malament.
La Tere l'anima que compri a la seva filla una motxilla amb rodes de marca, perquè és ideal.
Acaba pagant amb targeta de crèdit perquè no l'hi carregaran fins aquí a 30 dies.
Està contenta perquè ha aprofitat el dia. I molt satisfeta se'n va a casa en el seu Volkswagen New Beetle...
Sortint
Se'n va amb mal sabor de boca. Una altra vegada començarà el mes amb deutes. Però ja se les arreglarà, aquell curset que volia fer pot continuar esperant...



