
ANEXO II. SEGUNDA UNIDADE DIDÁCTICA 
O soño de Jimmy Grimble  
O mundo ten forma de balón ou de bulling ? 
Autor: Juan José Álvarez Castro (Orientador do IES de Arzúa) 

 

   

Para Jimmy , un adolescente inseguro que vive en Manchester coa súa nai, o fútbol éo todo. O 
caso é que o rapaz é habilidoso co balón. Pero só cando está só. Se ten público, perde a 
confianza. Ademais, os seus compañeiros búrlanse del sen piedade: Jimmy é a vítima favorita de 
Gorgeous, fillo do dono do colexio e líder dos matóns. E cando non está a pensar no fútbol ou na 
fuxida polos corredores, decátase de que lle gusta Sara, a moza nova do instituto, pero non é 
quen de falar con ela sen que se lle trabuque a lingua.  

 

  

 

Porén, un bo día, unha muller vagabunda regálalle unhas botas... E o mozo comeza a xogar 
mellor, pois a vella garantiulle que, se as pon, xogará tan ben coma Robbie Brewer, o famoso 
futbolista ao que pertenceron. Tamén é importante, dentro e fóra do “campo” , o seu adestrador, 
desilusionado por un algún feito misterioso do seu propio pasado. Robert Carlyle, o actor que dá 
vida a este personaxe dixo que o que lle gustou ao ler o guión foi sentir que era coma un conto 
de fadas moderno e urbano , pero concretamente localizado na dura contorna da cidade de 
Manchester. 

 

   



 

Sinala cales son os modelos adultos nos que Jimmy semella atopar seguridade  e os 
comportamentos positivos cos que procura identificarse: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Atopas situacións de acoso nesta película? Poderías identificalas? Sobre que “tipo” de persoa 
recae o bulling ? 
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ACOSADORES VÍTIMAS 
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Que denominador común ves nos acosadores ? E entre as vítimas ? Saberías “localizar” 
estas situacións na vida real? Serías quen de distinguir os agresores das vítimas? Risca a 
nota que lle darías a esta “peli”: 
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