
Ficha para 

profesor

A maioría dos obxectivos 

propostos inicialmente  

Proxecta terán a súa concreción no 

traballo de posta en común da película 

Juno:  

.- Fomentar un clima de convivencia 

positivo: actividades de escoita activa, 

respecto quenda de palabra, 

participación activa de cada membro 

do grupo 

.- Favorecer as relacións 

dentro do grupo: respecto á opinión de 

todos, non se trata de falar de 

coñecementos, senón de opinar

.- Coñecer a nosa realidade como seres 

sexuados: a sexualidade de Juno como 

adolescente de 16 anos 

.- Modificar estereotipos sexuais e 

afetivos: o papel do pai, a madureza de 

Ficha para o 

profesor 

 

A maioría dos obxectivos 

  no Plan 

Proxecta terán a súa concreción no 

traballo de posta en común da película 

Fomentar un clima de convivencia 

actividades de escoita activa, 

de palabra, 

participación activa de cada membro 

 interpersoais 

respecto á opinión de 

todos, non se trata de falar de 

coñecementos, senón de opinar 

Coñecer a nosa realidade como seres 

sexualidade de Juno como 

icar estereotipos sexuais e 

o papel do pai, a madureza de 

Juno, o papel pasivo de 

atitude ante o sexo de Leah

.- Establecer as bases para unha 

autoestima positiva: a seguridade de

Juno, a súa toma de decisións, 

.- Establecer vínculos entre afe

e sexualidade: Juno decide libremente 

cando e con quen quere ter a súa 

primeira relación sexual. 

Como complemento á pr

película propoñemos 

común co apoio da presentación en 

power-point que marca temporalmen

momentos clave da película e onde 

poderán tratarse os seguintes temas de 

debate:  

Outono: Coñecemos a Juno, 

enseguida danos pistas da súa 

personalidade, segura, decidida e cun 

punto de cinismo.  

Contidos a traballar:  

Afectividade/ sexualidade

Uso de métodos anticonceptivos 

Apoios emocionais   

Rol masculino e feminino 

Alternativas a un embarazo no 

desexado 

Juno, o papel pasivo de Bleeker, a 

ante o sexo de Leah 

Establecer as bases para unha 

a seguridade de 

Juno, a súa toma de decisións,  

Establecer vínculos entre afetividade 

Juno decide libremente 

quen quere ter a súa 

primeira relación sexual.  

Como complemento á proxección da 

película propoñemos una posta en 

presentación en 

point que marca temporalmente 

momentos clave da película e onde 

os seguintes temas de 

Coñecemos a Juno, 

pistas da súa 

personalidade, segura, decidida e cun 

exualidade 

anticonceptivos  

Rol masculino e feminino  

nativas a un embarazo no 



A primeira relación sexual 

 

Que significa a expresión “ser 

sexualmente activo”? Como está a vivir 

Juno a súa sexualidade? Que outras 

referencias a ela temos ademais da 

experiencia con Bleeker? 

“Decide” Juno ter esa primeira 

experiencia sexual? É una decisión 

pensada? Por que toma esa decisión? 

Adoptan Juno e Bleeker un papel de 

igualdade nesa primeira relación? 

Define o papel que xoga cada un deles 

A xente considera a Juno unha chica 

intelixente e decidida, por que  non 

tomou precaucións para evitar o 

embarazo? 

 Que significa a expresión do pai “pensé 

que eras de la clase de chicas que sabía 

decir basta”?  

Que contesta Juno?  (“No sé que clase 

de chica soy”) Que transmite esa 

frase?Como se sinte ela despois desa 

experiencia? Como a valora? 

Busca de solución 

Cal é a primeira reacción de Juno ao 

saber que está embarazada? 

Quen é a primeira persoa en quen 

confía para contarlle o que lle pasa? 

Por que non llo conta antes á familia? 

 

Que solución busca inicialmente? Como 

está en España o marco legal do 

aborto? 

O aborto

 

Describe as situacións que vive Juno na 

clínica e que lle levan a cambiar de 

opinión. 

Sería diferente se a atención da clínica 

fose diferente? E  se tivese ido 

acompañada? 



Que coñeces dos movementos 

antiabortistas? 

A reacción de el

Como lle da a noticia Juno? Por que 

monta ese escenario tan “teatral”? 

Lembras algunha das frases que lle di?

(He pensado que voy a cortarlo de raíz, 

antes de que empeore, porque en clase 

de Salud decían que el embarazo a 

menudo puede llevar a un bebé

pensas que quere transmitir con ese 

escenario e ese sarcasmo? 

Como reacciona Bleeker? Lembras 

algún dos seus comentarios?( 

haz lo que creas que debes hacer

Que papel xoga ao longo da película? É 

un apoio para Juno? Esperaba Juno algo 

diferente? 

Como definirías a Bleeker? 

che gustan del  e cousas que cambiarías 

(exemplos: concentrado para o estudo, 

deportista, retraído, tímido, ordenado, 

coñeces dos movementos 

A reacción de el 

Como lle da a noticia Juno? Por que 

nario tan “teatral”? 

das frases que lle di? 

He pensado que voy a cortarlo de raíz, 

antes de que empeore, porque en clase 

de Salud decían que el embarazo a 

menudo puede llevar a un bebé) Que 

pensas que quere transmitir con ese 

  

 

Bleeker? Lembras 

algún dos seus comentarios?( brujita,tú 

haz lo que creas que debes hacer) 

Que papel xoga ao longo da película? É 

Esperaba Juno algo 

Como definirías a Bleeker?  Cousas que 

que cambiarías 

concentrado para o estudo, 

deportista, retraído, tímido, ordenado, 

amante da música, tranqu

sobreprotexido,..)  

Por que pensas que se poden sentir 

atraídas dúas persoas, en principio, tan 

diferentes? 

A reacción da fa

Cando Juno fala coa súa familia xa ten a 

decisión tomada do que vai facer

esta tamén unha decisión premeditada 

ou é que non se atrever

antes? 

Ten algunha influenza sobre a decisión 

final (a adopción e elección da familia) 

os datos que coñecemos sobre a famili

da Juno? (non só o pai e a 

seus caracteres, senón tamén a  nai

ausente) 

Que tipos de familia  se nos presentan 

na película? (semellanzas e diferenzas 

entre a de Bleeker e a de Juno). Q

gusta a Juno de Mac  e Amanda? 

Papel do pai no proceso de adopción

da madrasta no embarazo. 

final cando Juno ve perigar

amante da música, tranquilo, inseguro, 

Por que pensas que se poden sentir 

atraídas dúas persoas, en principio, tan 

A reacción da familia 

Cando Juno fala coa súa familia xa ten a 

ecisión tomada do que vai facer, é 

a decisión premeditada 

ou é que non se atrevera a facelo 

a influenza sobre a decisión 

final (a adopción e elección da familia) 

ñecemos sobre a familia 

(non só o pai e a madrasta cos 

caracteres, senón tamén a  nai 

Que tipos de familia  se nos presentan 

(semellanzas e diferenzas 

entre a de Bleeker e a de Juno). Que lle 

e Amanda?  

 

Papel do pai no proceso de adopción e 

no embarazo. Consello 

Juno ve perigar todo (“Lo 



mejor que puedes hacer es buscar a una 

persona que te quiera exactamente tal 

y como eres, De buen humor, de mal 

humor, fea, guapa, atractiva, como sea. 

La persona ideal seguirá perdiendo el 

culo por ti. Esa es la clase de persona 

que merece la pena”) 

A decisión final 

O proceso de adopción en España. 

Valoración das diferenzas respecto a 

situación que propón a película.   

Juno decide facer un proceso de 

adopción “tipo Antigo Testamento” e 

non unha adopción “aberta” como 

propón a avogada. Unha vez vista a 

película, pensas que se manterá firme 

na súa decisión? 

 

Inverno: Cambio de estación.Os 

evidentes cambios físicos veñen 

acompañados de moitos cambios 

emocionais que fan cambalear á 

mesmísima Juno 

 

Contidos a traballar:  

As emocións. 

A necesidade afectiva: momentos de 

vulnerabilidade 

A influenza externa na formación da 

autoestima 

Os roles masculino e feminino na 

sociedade actual: as esixencias sociais á 

muller 

As opinión dos outros 

 

Ao longo da película Juno ten que 

“soportar” críticas, comentarios e 

miradas que xulgan e opinan, ás veces 

sen coñecela. O alumnado pode facer 

una lembranza dalgunhas destas 

situación: a nai de Bleeker, a 

administrativa do instituto,  os 

compañeiros de instituto e do equipo 

de fútbol de Bleeker, a técnica en 

ecografías, o vendedor da tenda,… 

Como reacciona Juno ante eses 

comentarios e miradas?  



Podes facer un paralelismo con outras 

situación reais nas que ti ou alguén 

coñecido tivera que soportar as críticas 

de descoñecidos? De que soe opinar a 

xente? 

Necesidade afectiva 

Baixo ese sarcasmo, Juno precisa 

tamén do afecto e apoio dos demais.  

Que opinas da relación que establece 

con Mark? Por que hai esa 

identificación entre os dous 

personaxes? Que lles une e que lles 

diferenza? Cita algún momento 

“responsable” e outro “irresponsable” 

de cada un deles. 

Como definirías a súa relación con 

Bleeker? 

En que momentos da película amosa 

esa debilidade que sempre trata de 

agochar?  

 

 (Cando lle pregunta a Bleeker se aínda 

a verá “mona” cando estea xigantesca, 

cando se enfada con el porque vai ao 

baile con outra, cando a súa madrastra 

se enfada con ela, cando todo parece 

virse abaixo, despois do parto, …) 

O desexo maternal 

 

Vanessa é o contrapunto de Juno. 

Pódese xogar  a buscar diferenzas nas 

súas personalidades, nos seus estilos de 

vida, nos seus proxectos de futuro. 

O papel da nai traballadora na 

sociedade actual. Lexislación actual. 

Ao remate da película, Amanda ve 

romperse un mundo construído por ela, 

pero toma una decisión “esperable”  

tendo en conta o que sabemos dela? 

(pode a decisión de Juno escrita nunha 

factura tela axudado?) .  

Hai momentos na vida en que podemos 

cuestionarnos que é para nos o 

prioritario? 

Fronte a idea expandida de que un 

neno arranxa os problemas, esta 

parella decide romper. Que cres que 



podería ter ocorrido  se Mark non 

decidise marchar? 

Primavera: Cando todo 

parece que se derruba arredor de 

ela debe tomar decisións importantes. 

Contidos a traballar 

A toma de decisións 

Proceso de maduración persoal

Aceptación de sentimentos e expresión 

dos mesmos. 

Enfrontarse ao inesperado

Juno pensa que ten todo baixo control, 

pero a decisión de separarse de Mark e 

Vanessa volve do revés o seu mundo. 

Que tipo de preguntas se 

que lle preocupa? Despois de toda a 

película poñéndose unha coroza

Juno deixa aflorar os seus 

quere un fogar estable para o seu fillo 

-aínda que a anterior referencia á nai 

ausente estivera chea de sarcasmo

envía un cactos por el día de San 

ter ocorrido  se Mark non 

Cando todo 

arredor de Juno, 

ela debe tomar decisións importantes.  

Proceso de maduración persoal 

Aceptación de sentimentos e expresión 

Enfrontarse ao inesperado 

Juno pensa que ten todo baixo control, 

pero a decisión de separarse de Mark e 

Vanessa volve do revés o seu mundo.  

 

Que tipo de preguntas se fai, que é o 

espois de toda a 

coroza, agora 

 sentimentos, 

fogar estable para o seu fillo , 

a anterior referencia á nai 

ausente estivera chea de sarcasmo “me 

por el día de San 

Valentín”-, pregunta ao seu 

pueden dos personas seguir juntas para 

siempre”. 

Ao longo da película vemos que Juno 

ten establecidos uns vínculos afectivos 

fortes (a súa amiga Leah e o seu pai, 

especialmente, pero tamén conta co

apoio de Bleeker e da súa 

sen embargo, vólvelle tocar tomar una 

forte decisión, por que decide facelo de 

novo soa? 

 Despois de facelo, cando seu pai lle 

pregunta de onde ven, ela di 

ocupándome de cosas que sobrepasan 

mi nivel de madurez”

emprega?  

Mark decide separarse provocando un 

caos ao seu arredor, é una decisión 

premeditada?, pensas que algo puido 

adiantala?, por que a toma 

precisamente agora? 

Nese momento de caos

dúas decisións importantes, cales son?

Enfrontarse aos sentimentos

Analiza as frases de Juno, despois de 

decidir seguir adiante co proceso de 

adopción: “No me doy cuenta do que 

me gusta estar en mi casa hasta 

después de haber estado un rato en un 

sitio muy diferente”. 

pregunta ao seu pai “si 

pueden dos personas seguir juntas para 

Ao longo da película vemos que Juno 

ten establecidos uns vínculos afectivos 

fortes (a súa amiga Leah e o seu pai, 

especialmente, pero tamén conta co 

ker e da súa madrasta), 

sen embargo, vólvelle tocar tomar una 

forte decisión, por que decide facelo de 

Despois de facelo, cando seu pai lle 

pregunta de onde ven, ela di “Por ahí, 

ocupándome de cosas que sobrepasan 

mi nivel de madurez”?  Que ton 

Mark decide separarse provocando un 

caos ao seu arredor, é una decisión 

premeditada?, pensas que algo puido 

adiantala?, por que a toma 

Nese momento de caos, Juno toma 

importantes, cales son? 

os sentimentos 

Analiza as frases de Juno, despois de 

decidir seguir adiante co proceso de 

“No me doy cuenta do que 

me gusta estar en mi casa hasta 

después de haber estado un rato en un 



 “Estoy perdiendo mi fe en la 

humanidad”.  

Que lle axuda nese momento de 

cansazo emocional? (lembrar o 

parágrafo onde o pai lle fala do amor, 

recollido anteriormente). 

Por fin, Juno recoñece que está 

namorada de Bleeker. Unha vez que o 

ten claro, pensa nun posible 

rexeitamento? Que fai para 

demostralo? Que frases emprega? 

Quen pensas que é mais 

seus sentimentos Mark ou Vanessa? 

Pros e contras en cada un deles á hora 

de falar claramente do que 

 

 

 

 

mi fe en la 

ese momento de 

emocional? (lembrar o 

parágrafo onde o pai lle fala do amor, 

 

Por fin, Juno recoñece que está 

de Bleeker. Unha vez que o 

ten claro, pensa nun posible 

ento? Que fai para 

? Que frases emprega? 

 

Quen pensas que é mais sincero cos 

seus sentimentos Mark ou Vanessa? 

Pros e contras en cada un deles á hora 

de falar claramente do que senten. 

Enfrontarse á realidade

Juno ten 16 anos. Nestes 9 meses tivo 

que facer fronte a moitos sentime

e emocións enfrontadas, pe

momento máis duro: o proceso de 

separación 

Establece una comparación entre como 

veía Juno o embarazo ao inicio e

se sinte despois do parto

Gústache o final? Que outros son 

posibles? Con cal te quedarías ti?  

Que cambio houbo en Bleeker? 

Juno nese cambio?

Enfrontarse á realidade 

 

ten 16 anos. Nestes 9 meses tivo 

que facer fronte a moitos sentimentos 

e emocións enfrontadas, pero chega o 

momento máis duro: o proceso de 

Establece una comparación entre como 

veía Juno o embarazo ao inicio e como 

se sinte despois do parto 

Gústache o final? Que outros son 

posibles? Con cal te quedarías ti?   

Que cambio houbo en Bleeker? Influíu 



Verán: Todo volve ao seu lugar: o corpo, os vaqueiros, a guitarra, o tempo 

xuntos, as emocións, os sentimento

Contidos a traballar:  

A adolescencia como etapa evolutiva e patrón social

A vida como proxecto persoal

Como imaxinas o futruro de Juno?

Que relación manterá co seu pai

 

e ao seu lugar: o corpo, os vaqueiros, a guitarra, o tempo 

xuntos, as emocións, os sentimentos, …. Pero, de verdade todo volve  ser como antes?

A adolescencia como etapa evolutiva e patrón social 

A vida como proxecto persoal 

Como imaxinas o futruro de Juno? 

Que relación manterá co seu pai?,  e con Bleeker?, e con Vanessa e o neno?

e ao seu lugar: o corpo, os vaqueiros, a guitarra, o tempo 

ser como antes? 

neno? 


