
Organizan:Colaboran:

GUIA DEL PROFESSOR
BATXILLERAT

Elaborat per especialistes del Departament de Psicologia Evolutiva 
de la Universitat de Múrcia

SESSIÓ EXPRÉS. CREACIÓ DEL MINICURT DE SENSIBILITZACIÓ (OBLIGATORI)



1. JUSTIFICACIÓ

Vivim en l'era de la digitalització, en què la comunicació audiovisual s'ha potenciat i 

incorporat a diversos contextos, inclòs l'escolar. L'educació ha introduït noves 

formes d'expressió de les finalitats educatives, entre elles el cartell publicitari, els 

vídeos educatius, els blogs, les presentacions visuals, etcètera, a més de contemplar 

la necessitat d'educar l'alumnat en l'adquisició de la competència digital.

Hi ha vídeos i curts que no s'han dissenyat amb una finalitat educativa i s'utilitzen 

com a recursos formatius. En aquesta ocasió, el vídeo és el resultat d'un procés 

educatiu que vol abordar el problema de l'assetjament escolar tot potenciant la 

implicació de tothom en aquesta batalla. El que és realment rellevant no és la 

qualitat cineasta del vídeo, sinó la rellevància del missatge que transmet i del seu 

potencial educatiu. 

CREACIÓ DEL MINICURT DE SENSIBILITZACIÓ 
(OBLIGATORI)

Aquí us oferim una manera senzilla i ràpida de desenvolupar el vostre treball de participació. 

En només una hora podreu ajudar els alumnes, amb discapacitat i sense, a descobrir què és 

l'assetjament escolar i el ciberassetjament, com prevenir-lo i detectar-lo i com actuar davant 

diferents situacions d'assetjament. Això permetrà, posteriorment, el treball que es presentarà 

com a grup aula: un minicurt de sensibilització que reflecteixi l'actitud de l'alumnat davant 

aquest fet, mostrant la intolerància davant aquesta mena de conductes violentes, 

independentment del motiu o la causa que les propiciï, però especialment si se sustenta en la 

diversitat (ètnica, sexual, per raó de discapacitat, d'índole religiosa...). El minicurt (com a màxim 

d'un minut de durada) haurà d'anar acompanyat del seu guió i d'un títol que no superi els 140 

caràcters. (Per saber-ne més sobre com organitzar el treball al grup aula, consulteu el 

document Presentació del Concurs). ). 

SESSIÓ EXPRÉS



Comunicació lingüística

Competència matemàtica i competència bàsica 

en ciència i tecnologia

Competència digital

Aprendre a aprendre

Competències socials i cíviques

Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor

Consciència i expressions culturals

Són moltes les experiències d'elaboració de vídeos educatius que es duen a terme 

des de diferents assignatures que es poden consultar per internet. D'altra banda, els 

adolescents estan familiaritzats amb aquest llenguatge i els resulta atractiu i 

motivador. Aprofitant aquesta motivació, els alumnes es veuen immersos en proces-

sos de recerca (documentació de temes educatius), d'expressió artística i de respon-

sabilitat cívica, ja que la majoria d'ells se centren en l'expressió de valors i en la 

conscienciació de problemes sòcioeducatius. En aquest cas, ens centrem en l'asset-

jament escolar.

Per saber-ne més: 

 Bravo, L. (1996). Què és el vídeo educatiu? Comunicar: revista científica 

iberoamericana de comunicación y educación, (6), 100-105.

 Centro de Comunicación y Pedagogía. Curtmetratges amb valor educatiu. 

Algunes pautes per al seu ús en tutoria: 

https://www.centrocp.com/cortometrajes-valor-educativo-pautas-para-uso/  

2. COMPETÈNCIES

Com es pot veure al Document de vinculació amb el currículum, segons el Reial 

decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel qual s'estableix el currículum bàsic de 

l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat, concretament en l'article 2 

(pàg.172), aquesta activitat promou les competències clau següents:



4. CONTINGUTS

De la mateixa manera, segons els continguts establerts per la LOMCE (la Llei orgànica 8/2013, de 9 de 

desembre, per a la millora de la qualitat educativa) per a l'etapa de Batxillerat, s'ha establert una vinculació 

amb els continguts que estan relacionats amb la creació del minicurt de sensibilització. A continuació 

s'exposen de manera global els continguts d'aquesta sessió, però es recomana consultar l'annex 1, que és 

al final del document i on es detallen els continguts de la LOMCE i de la sessió exprés per assignatures, i 

el document 2 (Vinculació del Concurs amb el currículum) en què es recull la vinculació de l'assetjament 

escolar amb els continguts de la LOMCE.

Conèixer el concepte d'assetjament escolar que tenen els alumnes amb discapacitat 

i sense.

Definir la idea general que el grup aula vol expressar mitjançant el minicurt.

Redactar el guió per al minicurt de sensibilització.

Elaborar un títol, que afavorirà l'expressió escrita dels alumnes.

Crear el minicurt de sensibilització, que potenciarà la creativitat i la llibertat de 

l'expressió artística dels alumnes, tot garantint l'accessibilitat universal.

Afavorir la participació activa, el treball inclusiu i la cohesió de grup, que promourà la 

responsabilitat, el respecte i la igualtat d'oportunitats.

Enviar el treball realitzat per tots els companys de l'aula per presentar al concurs.

 3. OBJECTIUS



Concepte d'assetjament escolar, ciberassetjament, rols implicats i importància d'una 

convivència pacífica.

Coneixement de les bases del Concurs ONCE.

Coneixement i pràctica del procés de recerca, de seguir un mètode amb uns passos 

seqüencialitzats.

Processos de negociació, presa de decisions i habilitats comunicatives necessàries per poder 

treballar en equip.

Aspectes democràtics associats a la participació superadors de les relacions jerarquitzades i 

potenciadors de la igualtat, el respecte, la tolerància, la responsabilitat, etcètera.

Domini i ús de tècniques de creació, edició i manipulació de vídeos, així com criteris d'adequació 

i ajust del guió al tema del Concurs i a la situació escollida (competència lingüística). 

Factors i aspectes que cal considerar en la realització d'un minicurt: la història, l'estructura i la 

trama, els personatges, els moviments de càmera, la música, etcètera.

El llenguatge cinematogràfic. El paper del títol en el vídeo.

La narració artística interpretativa. Passos per a l'elaboració d'un guió.

El valor de la participació i la responsabilitat ciutadana en la convivència. La importància de 

promoure la implicació de tots en la millora de la convivència escolar i promoure l'activisme 

contra l'assetjament escolar.



5. DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

L'objectiu d'aquesta sessió és l'elaboració d'un vídeo educatiu curt i concís capaç de 

mostrar amb claredat i creativitat la realitat de l'assetjament escolar i la importància 

de denunciar-la i rebutjar-la. 

Esperem rebre vídeos de caràcter explicatiu i educatiu de l'assetjament escolar per 

incrementar el coneixement sobre aquest tema, de caràcter sensibilitzador cap aquesta 

realitat per despertar les emocions que ens ajudin a empatitzar amb els implicats, però, 

sobretot, de caràcter renovador, és a dir, potenciador de la conducta activa contra 

l'assetjament escolar, que fomenti un canvi del clima escolar i de les relacions entre 

iguals. En definitiva, els minicurts han de tenir un component motivador i han de ser 

capaços d'enganxar els espectadors, despertant-los les ganes de prendre part activa 

contra l'assetjament escolar.

Som conscients de l'existència de vídeos a la xarxa sobre l'assetjament escolar; per això, 

demanem que el minicurt sigui inèdit i de nova creació, fruit de la realització en el grup 

aula, garantint la participació de tots els alumnes i afavorint tasques d'acord amb les 

possibilitats i els ritmes de treball de l'alumnat amb dificultats d'aprenentatge o 

discapacitat i sense. Per facilitar la realització del minicurt, es desglossa l'activitat en petits 

passos que cal seguir.

5.1. Què és l'assetjament escolar? I el ciberassetjament?

DURADA:  10 minuts. 

MATERIALS:  Pissarra o paper continu.

DESENVOLUPAMENT:   Per a la realització de la primera 

activitat, emprarem una metodologia basada en la pluja d'idees 

que permetrà identificar els aspectes essencials de l'assetjament 

escolar. Un dels alumnes serà el moderador i anirà escrivint a la 

pissarra les idees que vagin proposant els companys relacionades amb 

les nocions bàsiques d'identificació i conceptualització de l'assetjament 

escolar o ciberassetjament per conèixer:

Que hi estem tots implicats (assetjat, assetjador, espectadors, no implicats, 

familiars, professorat i la resta d'agents educatius i socials).

Què és l'assetjament escolar i què no ho és, les causes per les quals hagi 

pogut passar desapercebut, els factors de risc, etcètera.



Un cop els alumnes hagin definit el que és per a ells l'assetjament escolar i el 

ciberassetjament ens centrarem en l'enfocament del Concurs ONCE, l'objectiu 

del qual és sensibilitzar la comunitat educativa, especialment l'alumnat, de la 

importància de conviure democràticament amb tots aquells que ens envolten i 

prevenir l'assetjament escolar. És fonamental reconèixer que tots som dignes de 

ser reconeguts (no ignorats) i tractats amb respecte ateses les nostres 

diferències (ètniques, sexuals, per raó de discapacitat, religioses...). Per tant, les 

claus fonamentals d'enguany són: . 

 

“SOM DIFERENTS, NO INDIFERENTS. 

Activistes contra l'assetjament”. 

Per acabar aquest pas, delimitarem entre tots de manera 

consensuada en quin aspecte concret de l'assetjament escolar 

ens centrarem.

5.2. PREPRODUCCIÓ

DURADA:   15 minuts.

MATERIALS:   Ordinador amb accés a internet, llapis i paper, pissarra tradicional o digital. 

DESENVOLUPAMENT:   Un cop conegueu la idea que voleu expressar a través del minicurt, 

caldrà que penseu en els personatges, elaboreu el guió, plantegeu les escenes i els diàlegs, 

escolliu les localitzacions, el vestuari i el mobiliari, seleccioneu l'equip artístic i tècnic, fomentant 

la igualtat d'oportunitats i la inclusió en el grup aula. Cada grup aula farà la preproducció que 

consideri que més bé s'adapta a allò que vol representar.

5.3. PRODUCCIÓ I RODATGE

DURADA:   15 minuts.

MATERIALS:   materials de gravació (càmera, telèfon intel·ligent o tauleta tàctil), il·luminació, 

elements materials necessaris per a la producció (mobiliari, vestuari, etcètera). 

DESENVOLUPAMENT:   Per a la gravació del minicurt els alumnes podran disposar dels recursos 

tècnics i artístics que vulguin, així com dels elements materials i tecnològics de què disposin.



5.4. ELABORACIÓ DEL TÍTOL

4.5. AUDIO-DESCRIPCIÓN DEL CARTEL

5.6. ENVIAMENT DEL MINICURT

5.5. POSTPRODUCCIÓ

DURADA:   5 minuts. 

MATERIALS:    Pissarra tradicional o digital, llapis i paper continu, ordinador...

DESENVOLUPAMENT:     Els alumnes crearan i consensuaran el títol del minicurt.  Es tracta d'un 

títol breu i directe (no superarà els 140 caràcters) que aconsegueixi captar l'atenció del lector 

sense que sigui de mal gust.  

DURADA:   10 minuts.

MATERIALS:   Ordinador amb accés a internet, micròfon o algun altre sistema que permeti gravar 

una pista d'àudio o música, programa d'ordinador d'edició de vídeos. 

DESENVOLUPAMENT:    Consisteix en l'edició i el muntatge del curt. Encara que la qualitat 

cinematogràfica no sigui primordial, és possible que necessiteu unir fragments gravats i fer uns 

mínims retocs. Per això, cal seleccionar el material digital elaborat a la fase de producció, al qual 

podreu afegir imatges, sons i crèdits. Cal assegurar l'accessibilitat universal del minicurt. Per això 

serà fonamental que el guió escrit sigui molt detallat i clar (per facilitar la comprensió de la peça 

a les persones amb discapacitat visual). A més, en aquest pas, us podeu assegurar que el 

minicurt s'editi de la manera més concreta i clara possible. És fonamental tenir en compte: la 

il·luminació, el volum que utilitzareu, l'eliminació de possibles sorolls de fons, afegir silencis, una 

veu en off que faci de narrador i expliqui què passa quan no hi ha diàleg, etcètera.

DURADA:   5 minuts.

MATERIALS:   El minicurt, el títol, el guió del curt i un ordinador amb connexió a internet per a 

l'enviament.

DESENVOLUPAMENT:   Un cop acabat el minicurt de sensibilització, caldrà enviar-lo en línia a 

través de la Zona Privada del professor en format AVI/MP4/MOV (formats admesos per 

YouTube) amb un pes màxim de 100 MB.



6. RECOMANACIONS PER A LA SESSIÓ EXPRÉS

El pla de treball i l'assignació de tasques es farà tenint en compte la diversitat entre l'alumnat 
i que ha de ser un treball integral fet per tots. És important que tots els alumnes se sentin 
inclosos en el procés i que es respectin els diversos ritmes d'aprenentatge per interioritzar les 
idees exposades sobre l'assetjament escolar.

Cal premiar la participació, però també el respecte, la tolerància, la col·laboració i la inclusió 
de tots.

És fonamental que es prenguin les decisions de manera democràtica entre els alumnes a 
l'hora d'escollir l'aspecte que volen plasmar al seu minicurt.

Per a la sessió, serà idoni preparar prèviament els recursos materials i tecnològics que 
possibilitin la gravació del vídeo (podeu fer servir un telèfon intel·ligent o una tauleta tàctil) 
perquè els alumnes disposin de tot el que necessiten el dia de l'activitat.

Només es publicaran aquells vídeos que guanyin. En aquest cas, l'organització d'aquest 
concurs podria sol·licitar la cessió dels drets d'imatge i de veu dels participants en el vídeo 
(consulteu les bases legals). 

En cas que utilitzeu música al minicurt, aquesta serà lliure de drets per evitar incompatibilitats 
o rebutjos de la plataforma YouTube. 

El jurat valorarà especialment la creativitat, el missatge transmès, el guió i l'accessibilitat del 
vídeo.

Aquells professors que optin per fer una sessió exprés, poden utilitzar tant el material que es 
planteja per a cadascuna de les sessions anteriors com optar per seguir les indicacions que 
s'ofereixen als materials per a aquesta sessió.

NORMATIVA

 • Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.

Reial Decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel qual s'estableix el currículum bàsic de 

l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat



ANNEX 1

CONTINGUTS LOMCE I SESSIÓ EXPRÉS PER ASSIGNATURES

CONTINGUT LOMCE CONTINGUT SESSIÓ EXPRÉSASSIGNATURES

Llengua 

Castellana i 

Literatura

Primera Llengua 

Estrangera. 1r i 2n 

Batxillerat 

Llatí. 1r i 2n Batxillerat

Comunicació oral: escoltar i parlar.  

Comunicació escrita: llegir i escriure. 

Coneixement de la llengua. Educació 

literària.

- Processos de negociació i presa de decisions.

- El llenguatge publicitari.

- Narració i descripció (elaboració del guió).

- Lectura i expressió oral. 

Matemàtiques i 

Matemàtiques 

aplicades a les 

Ciències Socials

 

Planificació del procés de resolució de 

problemes. Elaboració i presentació 

oral o escrita d'informes científics 

escrits. Interpretar gràfiques. Estadística 

i probabilitat.  

- Planificació de processos.

- Coneixement de l'estadística del bullying.

- Aplicabilitat de les matemàtiques en processos 

de creació artística. 

- Distribució espacial i proporcions.

Comprensió de textos orals i escrits.

Producció de textos orals i escrits: 

expressió i interacció. 

- Etimologia del concepte bullying i ciberbullying.

- Narració descriptiva. Guió del curt.

- Expressió oral i escrita en llengua estrangera del 

guió i del títol.

Roma: història, cultura i civilització.
Ciutadania i convivència a Roma, paral·lelisme amb 

el centre escolar.

Fonaments de l'Art. 

1r i 2n Batxillerat

La imatge i l'art en qualsevol 

període històric. La música en 

l'art. El cine i la televisió. La 

tecnologia digital.

- Diversitat cultural.

- Ciberbullying.

- Minicurt.

Filosofia. 1r 

Batxillerat 

Composició escrita. La veritat 

com a propietat de les coses. La 

construcció de la pròpia 

identitat. L'ètica. Teories 

principals sobre la moral 

humana.

- Dimensió èticomoral de l'assetjament. 

- Identitat, personalització, humanisme, 

individualitat i respecte a les diferències.

- Habilitats comunicatives.

- Compromís de canvi i millora.

- Autocontrol i regulació del comportament.

Història d'Espanya. 

2n Batxillerat

El mètode històric. Principals 

guerres. La dictadura franquista. 

Normalització democràtica 

d'Espanya i integració a Europa 

(des del 1975). 

- Bones fonts de documentació.

- Veracitat dels fets. 

- L'escàs valor de la vida. 

- Drets humans i societat democràtica. 

Biologia i Geologia. 

1r Batxillerat

Característiques, classificació i 

nomenclatura dels éssers vius. 

Les adaptacions al medi. 

- Tipus d'assetjament escolar.

- Codi ètic en el procés científicoeducatiu.

- Aspectes essencials per fer del centre un lloc 

habitable.



CONTINGUT LOMCE CONTINGUT SESSIÓ EXPRÉSASSIGNATURES

Geologia. 2n 

Batxillerat 

Física i Química. 1r 

Batxillerat

Física. 2n Batxillerat

Riscos geològics. Geologia d'Espanya. 

Principals dominis geològics. 

Riscos de la convivència. Els espais en què es 

produeix el bullying amb freqüència. L'ús dels 

espais i el mal ús.

Biologia. 2n 

Batxillerat

Enzims o catalitzadors biològics: 

concepte i funció. L'expressió dels gens. 

Els microorganismes com a agents 

productors de malalties. L'autodefensa 

dels organismes. La immunologia i les 

seves aplicacions.

- El paper dels testimonis.

- La conducta violenta és adquirida.

- Efectes de l'assetjament escolar.

- Prevenció i defensa.

Projecte de recerca. Dislocucions: 

formes d'expressar la concentració, la 

preparació i propietats col·ligatives. 

Dinàmica. Forces. 

- Treball en equip.

- Cercant canvis en el clima escolar.

- Autocontrol de la força.

- El bullying, un problema silenciat.

L'activitat científica. Tecnologies de la 

informació i la comunicació. Interacció 

electromagnètica. Ones. Òptica 

geomètrica. Sistemes òptics: lents i 

miralls. L'ull humà. Defectes visuals. . 

- Relacions d'assetjament.

- Expandir l'ona de la no-tolerància.

- Respecte a les diferències.

- Procés de recerca. 

Química. 2n 

Batxillerat 

L'activitat científica. Origen i evolució 

dels components de l'univers. 

Classificació dels elements. Propietats 

dels elements. Reaccions químiques.

- Reaccions entre els alumnes.

- Respecte a les diferències.

- Procés de recerca.

- Participació. 

Dibuix Tècnic. 1r i 2n 

Batxillerat 

Sistemes de representació. 

Normalització.

El dibuix per representar situacions d'assetjament 

escolar. La importància de les normes.

Grec. 1r i 2n 

Batxillerat

Llengua, sistemes d'escriptura, 

morfologia. Llegat cultural.

Diàleg assertiu. L'ús de les paraules en el títol i en 

el guió del curt. 

Economia. 1r 

Batxillerat 

Divisió tècnica del treball, 

productivitat i interdependència. 

L'equilibri del mercat. Analitzar i 

valorar les causes i les conseqüències 

de la globalització. 

- Aprendre a treballar en equip.

- Valorar la diversitat. 

- Valors com la productivitat humana.

- Causes i conseqüències de l'assetjament escolar. 

-El paper dels espectadors, docents i familiars en la 

seva regulació.

Economia de 

l'Empresa. 2n 

Batxillerat 

Valoració de la responsabilitat social. 

Consideració de la importància de les 

petites i mitjanes empreses. Els 

conflictes d'interessos i les seves vies 

de negociació. Procés productiu, 

eficiència i productivitat. Aplicació al 

màrqueting de les tecnologies més 

avançades. 

- Responsabilitat.

- Identificar i respectar la diversitat.

- Productivitat i eficiència del treball en equip.

- Campanyes de sensibilització.

- Resolució de conflictes.

- Habilitats comunicatives.

Literatura 

Universal.  1r 

Batxillerat

Processos i estratègies. Els grans 

períodes i moviments de la literatura 

universal. 

Escriure textos sobre el bullying emprant diverses 

tècniques literàries.



CONTINGUT LOMCE CONTINGUT SESSIÓ EXPRÉSASSIGNATURES

Història del Món 

Contemporani. 1r 

Batxillerat

Història de l'Art. 2n 

Batxillerat

Història de la 

Filosofia. 2n 

Batxillerat

Relacions de proletariat. Principals 

guerres i conflictes històrics. Causes 

dels fets.  Analitzar el paper de la 

guerra mundial com a element de 

transformació de la vida quotidiana. 

Sistemes democràtics.  Societat del 

benestar. 

Trencar les relacions de domini i submissió. Afavorir 

la igualtat. Conseqüències i efectes d'aquests 

sistemes de relació. Causes de l'assetjament 

escolar. No hi ha justificació de l'assetjament. 

Gestió dels conflictes. Democratització escolar 

(assemblea). Drets i deures per a una convivència 

pacífica.

Analitzar obres d'art, reconeixement de 

diferents tècniques, l'art com a via 

d'expressió, etc. 

Aplicació de diferents tècniques d'expressió 

artística en la sensibilització envers l'assetjament 

escolar. 

Models d'home que se sustenten en 

diferents civilitzacions. Construcció de 

la identitat a les diverses societats.

Reflexionar sobre l'ideal antropològic, acceptar les 

diferències, aspectes que marquen la civilització. 

Analfabetisme moral actual com a base de la 

generalització de la conducta violenta. 

Geografia. 2n 

Batxillerat 

La diversitat climàtica i la vegetació.  

Interrelacions entre natura i societat. La 

població espanyola. El sector serveis. 

Formes d'organització territorial. 

Espanya a Europa i al món.

Diversitat. Igualtat. Respecte. Tolerància.

Serveis per denunciar el bullying.

Redistribució dels espais. 

Estadístiques de bullying d'Espanya i Europa.

Cultura Audiovisual Global Realització del minicurt.

Arts Escèniques  Global Realització del minicurt.

Disseny Global Realització del minicurt.

Anàlisi Musical

Iniciació als elements analítics. 

Identificar processos de tensió i 

distensió. Consolidar els bons hàbits 

d'escolta i de respecte. La forma 

musical. Fer una crítica o un comentari. 

El treball en equip. Desenvolupament emocional. 

Gestió de la tensió. Selecció de peces musicals, 

anàlisi crítica d'aquestes per al minicurt sobre 

l'assetjament escolar. 

Segona Llengua 

Estrangera

Comprensió de textos orals i escrits.

Producció de textos orals i escrits: 

expressió i interacció. 

  

- Etimologia del concepte bullying i ciberbullying.

- Narració descriptiva. Guió del curt.

- Expressió oral i escrita en llengua estrangera del 

guió i del títol.

Tecnologia 

Industrial

Productes tecnològics: disseny, 

producció i comercialització. Introducció 

a la ciència dels materials. Procediments 

de fabricació. Recursos energètics. 

- Disseny i elaboració del curt.

- Treball en equip.

- Rendibilització dels recursos.



CONTINGUT LOMCE CONTINGUT LOMCEASSIGNATURES

Tecnologies de la 

Informació i la 

Comunicació

Dibuix Artístic

Dibuix Tècnic

Tots

Ciberbullying. Responsabilitat tecnològica. 

Campanyes de sensibilització a la xarxa. Repositori 

de webs sobre l'assetjament escolar.

Global Realització del minicurt.

Global 
Disciplina. Aprenentatge de les normes. El valor de 

la norma. Planificació. Minicurt.

Educació Física

Resoldre situacions motrius d'oposició. 

Reconèixer mecanismes de control de 

la intensitat. Controlar les dificultats i 

els riscos. Utilitzar les TIC.

Gestionar l'oposició de manera democràtica.  

Aprenentatge cooperatiu. Expressió corporal, 

posicions pacífiques i violentes. Coneixement del 

cos i la seva representació artística.

Anatomia Aplicada

Alimentació, salut i rendiment.  

Trastorns nutricionals i efectes sobre 

la salut. Expressió corporal.

- Llenguatge del cos.

- Salut física i emocional.

- Benestar i dignitat humana.

Cultura Científica

Procediments de treball. Avenços 

tecnològics i el seu impacte 

ambiental. Qualitat de vida

- Treballar en equip.

- Ciberbullying.

- Ciutadania i convivència pacífica. Qualitat de vida

Volum Tots Expressió artística tridimensional. 

Llenguatge i 

Pràctica Musical
Tots

Aplicats al minicurt. Elaborar composicions 

musicals. 

Ciències de la Terra 

i del Medi Ambient

Ecosistema i problemàtiques 

ambientals, contaminació, la gestió i el 

desenvolupament sostenible.

Responsabilitat moral. Els riscos i les 

conseqüències del bullying. Com fer front als 

conflictes. 

Fonaments 

d'Administració i 

Gestió

Innovació empresarial. L'organització 

interna de l'empresa. Forma jurídica i 

recursos. Documentació i tràmits per a 

la posada en marxa de l'empresa. 

Gestió comercial i de màrqueting a 

l'empresa. 

Tots els continguts aplicats a una empresa contra 

l'assetjament escolar. Organització, documents 

d'obertura, documents de màrqueting i 

sensibilització davant l'assetjament, etc.

Història de la 

Música i de la Dansa

Percepció, anàlisi i documentació. La 

música en diferents moments històrics.

Aplicar els continguts procedimentals de recerca 

a l'assetjament escolar. Seleccionar peces 

musicals per al minicurt.

Imatge i So Tots Aplicació al minicurt.

Psicologia Global 
Ésser humà, diversitat, emocions, gestió del 

conflicte, assertivitat...

Tècniques d'Expressió 

Graficoplàstica
Global Realització del minicurt.

Història de la Filosofia
Anàlisi de textos. Capacitat crítica, 

treballs d'organització i recerca. 

Plantejament ètic en diferents autors.

Aplicar els continguts procedimentals de recerca i 

el plantejament èticomoral al tema de 

l'assetjament escolar.



Aquest contingut ha estat elaborat pels especialistes del Departament de Psicologia 

Evolutiva i de l'Educació de la Universitat de Múrcia:

    María Inmaculada Méndez Mateo

    María de los Ángeles Hernández Prados

    Antonio Pérez Manzano


