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1. INTRODUCCIÓ

Benvolgut professorat d'Educació Secundària Obligatòria, la nova edició del
Concurs ONCE té la ﬁnalitat de diversiﬁcar i complementar el currículum escolar
mitjançant temes de gran rellevància social que estan presents a la vida escolar
i que ens afecten a tots.
Es tracta d'un problema que no fa distinció per condicions geogràﬁques, socials,
alumnat amb discapacitat o sense, centres públics o privats, etcètera. L'informe
elaborat per Save the Children (2016) sobre assetjament i ciberassetjament a
Espanya revela que el 9,3% de l'alumnat ha considerat haver estat víctima de
bullying i el 6,9% víctima de ciberassetjament. L'insult va ser la forma de
manifestació més freqüent (6 de cada 10 estudiants havia insultat i més de 2 de
cada 10 ho havia patit amb freqüència). De la mateixa manera, l'alumnat
victimitzat podria haver estat assetjat a través de: rumors, robatoris, amenaces,
maltractament físic o exclusió. Un de cada tres escolars havia rebut insults per
internet o el mòbil mentre que al 6,3% li havien piratejat el compte i li havien
suplantat la identitat. D'altra banda, el 5,4% va reconèixer haver assetjat i el 3,3%
va fer ciberassetjament.

Així mateix, Del Barrio i Van der Meulen (2016), a la seva revisió teòrica sobre els
problemes d'assetjament i exclusió social entre escolars, expliquen que en
l'alumnat amb alguna discapacitat la incidència de víctimes és més elevada
comparada amb la de l'alumnat sense discapacitat i ﬁns i tot la manera de
manifestació de l'assetjament entre iguals difereix segons la discapacitat sigui
sensorial, motriu o del desenvolupament (intel·lectual, de la parla o
comunicativa, de l'espectre autista...). Naylor, Dawson, Emerson, Tantam i Walters
(2012) van determinar que l'alumnat amb algun tipus de NEE (necessitat
educativa especial) té entre dues i quatre vegades més probabilitat de ser
victimitzat respecte als alumnes que no tenen NEE; el risc de victimització és
diferent segons el tipus de discapacitat (menys risc en l'alumnat amb
discapacitat sensorial, un risc 5,3 vegades superior en l'alumnat amb diﬁcultats
comunicatives i lingüístiques i ﬁns a un risc 7 vegades superior en l'alumnat amb
trastorn de l'espectre autista, TEA).

Segons l'informe de la Fundació ANAR (Ayuda a Niños y Adolescentes en
Riesgo, 2016), l'any 2015 es va donar un augment del 75% en el nombre de
casos atesos respecte a l'any anterior. De l'estudi es desprèn que entre les
raons de l'assetjament escolar destacaven: ser poc hàbil en les relacions
socials, estar fora de la moda, tenir defectes físics o discapacitats i sobretot
pel fet de ser diferent. D'aquí que el lema creat com a ﬁl conductor del
Concurs sigui el següent:

Això suposa que, en la lluita contra l'assetjament escolar, hi estem tots implicats
(assetjat, assetjador, espectadors, no implicats, familiars, professorat i la resta
d'agents educatius i socials). Per això Save the Children (2016) fa palès que
l'assetjament és violència i que, per tant, no es tracta de "coses de nens", d'un joc o
d'alguna cosa que sempre hagi existit i a la qual no s'hagi de prestar importància. Així
mateix, la "llei de silenci" agreuja la situació fent-ne més complexa la identiﬁcació.

És fonamental que la societat en conjunt entengui que la violència entre escolars és
intolerable i injustiﬁcable. Davant d'això, els centres i les institucions educatives tenen un
paper fonamental per prevenir i eradicar l'assetjament i el ciberassetjament. Per això és
rellevant que el grup aula doni suport a l'alumne assetjat, de manera que l'assetjador no
tingui suport i, per tant, l'assetjament tendeixi a desaparèixer. Això suposa educar
en la no-violència, en una ciutadania (que inclou també la digital) responsable
i ètica, així com en la tolerància davant la diversitat (ètnica, sexual, per raó de
discapacitat, d'índole religiosa...). De la mateixa manera, es fa necessari
reforçar l'educació emocional i l'adquisició d'habilitats socials, així com
els valors de convivència (Save the Children, 2016).

Enguany volem que l'alumnat desenvolupi un model de convivència basat en
valors cívics com el respecte, la tolerància i la igualtat, aprenent a tractar-se
assertivament i prevenint models jerarquitzats d'assetjament escolar o bullying.

Des d'aquesta nova edició, considerem que la convivència és el substrat que
possibilita l'educació i, per tant, la construcció com a ésser humà. D'aquí que
educar per conviure s'hagi convertit en un dels reptes educatius principals,
especialment en contextos socials en què imperen l'individualisme, el
pragmatisme i l'utilitarisme, ja que acaben deteriorant les relacions
interpersonals submergint-les en relacions de poder, domini, submissió i rebuig.

La construcció d'una ciutadania en què imperin els valors democràtics permetrà
als centres no només millorar el clima escolar favorable per als processos
d'ensenyament-aprenentatge, sinó també incrementar la participació, el reconeixement de l'altre en la seva diversitat (ètnica, sexual, per raó de discapacitat,
d'índole religiosa...), així com afavorir relacions interpersonals saludables des
d'un model basat en el diàleg i centrat en el respecte, l'equitat i l'assertivitat.

En la convivència no hi cap el sofriment, el rebuig o la passivitat, conviure és
obrir la porta a la trobada amb les persones que ens envolten, estar disposats a
escoltar, a empatitzar i a impregnar-nos de les seves vivències. Aquest concurs
vol contribuir a sensibilitzar la comunitat educativa, especialment l'alumnat,
sobre la importància de conviure democràticament amb tots aquells que ens
envolten. 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: "

Aquest projecte no ha estat dissenyat perquè es quedi al paper, sinó perquè es converteixi
en una experiència vital dels centres d'Educació Secundària Obligatòria. Som conscients
que això no serà possible sense el vostre ajut. Sou un referent importantíssim per a aquest
treball. Per això, agraïm enormement la vostra participació.

I què presentarem aquest any?
Els alumnes hauran de crear una peça audiovisual, és a dir, un minicurt
(durada màxima d'un minut) per sensibilitzar contra l'assetjament escolar i
promoure l'activisme escolar envers el bullying. Anirà acompanyat d'un títol
que no superarà els 140 caràcters i del guió de la peça audiovisual (tan
descriptiu com sigui possible, per facilitar l'accessibilitat al treball de
participació a les persones amb discapacitat visual que només reben
informació auditiva del vídeo).

Confiem que ho fareu genial.
Així que ànims i endavant!

2. PER QUÈ ÉS BO PARTICIPAR-HI?
Ens sembla interessant la participació en el Concurs per les raons
següents:
El programa de sensibilització educativa de l'ONCE i la seva Fundació planteja que el
professorat i l'alumnat d'Educació Secundària pugui formar part activa de la solució per
a una realitat que afecta alumnes amb discapacitat o sense: l'assetjament escolar. Per això,
la convivència es considerarà la base del respecte, el diàleg, la solidaritat, l'equitat, el
desenvolupament de drets i valors que l'alumnat promogui en la seva relació amb els altres
i amb ell mateix.

El treball proposat s'ha vinculat al currículum escolar, tenint en compte els continguts i les
competències proposades a la LOMCE, ja que entre les ﬁnalitats de la llei hi ha l'educació en
l'exercici de la tolerància i la llibertat dins dels principis democràtics de convivència, així com de
la prevenció de conﬂictes i resolució pacíﬁca d'aquests. I entre els objectius es considera
essencial aprendre a relacionar-se amb els altres i adquirir progressivament pautes elementals
de convivència i relació social, així com exercitar-se en la resolució pacíﬁca de conﬂictes en les
persones amb discapacitat o sense.

Aquest tema ens permetrà treballar una triple vessant a la qual ens enfrontem cada dia
amb l'alumnat:
Ensenyar a ser persona: el professorat té un paper fonamental en la construcció i el
desenvolupament de la identitat personal, així com de l'autoestima i l'autoconcepte, ja que
totes les àrees en són propícies. En la construcció de la identitat personal cal desenvolupar:
habilitats d'interacció social, habilitats relacionades amb els sentiments i les emocions,
habilitats per resoldre conﬂictes interpersonals, etcètera.
Ensenyar a conviure: es relaciona amb una de les funcions essencials del centre educatiu,
que és contribuir a la socialització de l'alumnat. Així doncs, cal promoure el respecte, el
diàleg i la convivència entre els estudiants per prevenir problemes de convivència com
l'assetjament escolar.
Ensenyar a comportar-se: està relacionada amb la línia d'ensenyar a conviure, ja que les
diﬁcultats per comportar-se de manera correcta es relacionen amb les diﬁcultats de
l'individu per adaptar-se adequadament. El docent pot promoure activitats cooperatives,
treballar els temes morals i ètics, les habilitats socials, etcètera.

- Participar en aquest projecte és endinsar-se en la materialització de l'educació en
valors civicodemocràtics i l'educació emocional en el context escolar. Socialment,
sovint les emocions han estat senyal de debilitat. Mostrar sensibilitat, cordialitat
afectuosa i un tracte afectuós envers les persones que ens envolten ha estat
generalment l'excepció a un predomini de falta de tacte, superioritat i egocentrisme.

Sembla que la sobrevaloració del saber cognitiu envers l'emocional ha contribuït a certa deshumanització i deteriorament de les relacions interpersonals,
cada vegada més superﬁcials i instrumentalitzades. Per això a l'aula, i de
manera primerenca, es fa necessari que els estudiants descobreixin i gestionin
les emocions, així com l'estat emocional d'aquells que els envolten, ja que són
la clau per canviar les relacions interpersonals, i una peça clau en la millora de
la convivència escolar.
La capacitat d'empatia i de solidaritat envers l'altre són essencials per
prevenir la conducta violenta que tant deteriora la convivència i cal promoure la
integració, així com la igualtat d'oportunitats, per a les persones amb
discapacitat o sense.

On s'implanta la violència no hi ha convivència. Per això és essencial que els
alumnes aprenguin a mirar l'altre de manera empàtica, amb respecte, equitat i
cohesió grupal. El lema "SOM DIFERENTS, NO INDIFERENTS. Activistes contra
l'assetjament" evidencia que per conviure és necessari respectar les
diferències, sense que siguem indiferents a la discriminació per qualsevol
distinció, exclusió, limitació o preferència basada en l'ètnia, el sexe, la religió, la
llengua, el país d'origen, motius polítics o altres tipus d'opinió, origen social i
econòmic, per discapacitat, etcètera que puguin provocar problemes en la
convivència, com l'assetjament escolar o el ciberassetjament. Aquest
aprenentatge no és innat: requereix de la implicació docent per aconseguir-lo.
Per això considerem que TU, docent, ets una peça clau per al seu èxit.

3. QUINA ÉS LA FINALITAT DE PARTICIPAR-HI?

La nostra intenció amb aquesta edició és que, a través de l'educació en els valors
democràtics i en les emocions a les relacions interpersonals, afavorim un canvi en la
convivència, fent del centre un entorn més habitable, humanitzador i solidari. En lloc
d'enfocar aquest tema des de l'atenció en la indisciplina o bullying com a conductes
violentes que deterioren la convivència, s'ha volgut enfocar des de la perspectiva positiva
de l'enriquiment personal. La nostra idea és promoure les fortaleses i les possibilitats de
les persones.

Estem segurs que serà possible fer dels centres un lloc més habitable en què
l'assetjament escolar no hi sigui present sempre que siguem capaços de compartir els
nostres valors i posar èmfasi en el respecte i la igualtat envers els altres. També els entorns
virtuals poden ser espais idonis per enfortir les relacions; és a dir, a través de la
ciberconvivència. Tot això des d'una dinàmica de treball ludicoeducativa, amb igualtat
d'oportunitats, amb solidaritat i integració, en què puguem gaudir de l'aprenentatge junts.

Podreu detenir el problema des del diàleg,
l'equitat i el respecte, ensenyant l'alumnat a
prevenir, detectar i actuar en grup davant les
diverses situacions d'assetjament.

4. MARC TEÒRIC

4.1. CONTEXTUALITZACIÓ
Al centre educatiu conviuen diversos grups de persones, entre els quals hi ha
diversos sistemes de relacions internes —intragrupals— i externes
—intergrupals— (Ortega, 2000). Poden aparèixer relacions afectives d'acceptació
en oposició al rebuig, d'amistat en oposició a l'enemistat, de grat en oposició al
desgrat, fet que de vegades pot donar lloc a problemes de convivència o a
l'aparició de la violència o de conductes agressives (Cerezo, 2001).

L'aula com a grup social precisa de l'existència del clima de classe, així com
de la seguretat del sentiment de pertinença (Cerezo, 1998), de manera que és
fonamental la convivència democràtica entre alumnes amb discapacitat i
sense. És evident que les relacions socials en el grup aula inﬂueixen tant en el
procés d'ensenyament-aprenentatge (poden repercutir en el rendiment
acadèmic) com en l'estructura socioafectiva del grup: en l'assumpció de rols i en
el desenvolupament socioafectiu de cada membre. De les relacions que el
subjecte sigui capaç de mantenir amb els seus iguals i amb el professorat
dependrà l'adaptació o la inadaptació en el grup, fet que podria causar l'aparició
de problemes de convivència entre els escolars (Cerezo, 2001).

4.2. QUÈ ÉS CONVIURE?
Al llarg del desenvolupament evolutiu es fa necessari pertànyer a un grup, és a dir, ser
acceptat i sentir-se reﬂectit en una cohort d'iguals (Sullivan, Cleary i Sullivan, 2005). El rebuig
entre iguals és un procés interpersonal que comporta conseqüències negatives per a
aquest alumnat (García, Sureda i Monjas, 2010). Per això és fonamental que el docent
fomenti la connexió del centre escolar amb la realitat social. És a dir, que el professorat
promogui l'ensenyament d'aprenentatges signiﬁcatius i funcionals, que és necessari
connectar amb els interessos, les necessitats i els aprenentatges previs de l'alumnat,
plantejant aprenentatges per a la vida, en totes les seves dimensions. Per això cal promoure
una sèrie de competències bàsiques per al desenvolupament personal i social, des de la
tolerància i el respecte ﬁns a la convivència i la resolució pacíﬁca de conﬂictes (Barrera,
Durán, González i Reina, 2007). D'aquesta manera l'alumnat pot construir la pròpia identitat
personal i és capaç de socialitzar-se i, per tant, d'adaptar-se a les situacions a través de
comportaments adequats.

4.3. EVOLUCIÓ DELS PROBLEMES DE CONVIVÈNCIA
Entre els problemes de convivència als centres educatius, es poden donar situacions
d'assetjament permanent entre escolars o problemes de bullying. Un estudiant es
converteix en víctima de bullying quan ha estat exposat de manera repetida i
intencionada a accions negatives que li han fet mal o l'han incomodat, dutes a terme per
un altre estudiant o un grup d'estudiants, de manera que hi ha un desequilibri de forces,
és a dir, que hi ha hagut una relació de poder asimètrica en què la víctima no ha estat
capaç de defensar-se (Olweus, 1998). Això suposa una dinàmica assídua d'exclusió o de
violència (física, verbal, material...) que pot suposar un deteriorament de la socialització.

Ortega Mora-Merchán i Jäger (2007) expliquen que entre els problemes de
convivència actualment apareixen maneres de manifestació que traspassen els
centres educatius, és a dir, maneres associades a l'ús de les noves tecnologies
(ciberbullying).

4.4. ASPECTES/DIMENSIONS DE LA CONVIVÈNCIA
Carbonell i Peña (2001) consideren que en la manifestació dels problemes de convivència als centres escolars apareixen tres nivells:

1r nivell: conﬂictes de caràcter primari que apareixen a tots els
centres, com ara els petits conﬂictes fàcils de resoldre, actes
d'indisciplina (falta de respecte), xivarri sense importància als espais
comuns, el desordre en absència de professorat o quan aquest no
està pendent de l'alumnat.
- 2n nivell: conductes de tipus disruptiu que apareixen dins de l'aula i
n'alteren el ritme (absentisme escolar, passotisme, furts i robatoris
amb certa freqüència, destrosses al material o als elements del
centre educatiu i agressions aïllades).
- 3r nivell: conductes i conﬂictes de més gravetat i que són més
difícils de resoldre (agressions a membres de la comunitat escolar i,
en concret, assetjament permanent entre iguals o bullying, robatoris
persistents, petits atracaments i actes de vandalisme generalitzat al
centre educatiu i als voltants)
.

Per aquest motiu es fa imprescindible que el docent
compti en el seu repertori amb les eines per detectar les
formes de manifestació dels problemes de convivència
al seu centre escolar, dotant l'alumnat amb discapacitat i
sense de les competències bàsiques per a la gestió
correcta de situacions com aquestes.

5. EL TREBALL DE PARTICIPACIÓ

Com ja us hem avançat, us demanem que:
Pugeu a la nostra web la creació d'un minicurt de sensibilització contra
l'assetjament escolar amb ﬁnalitats didàctiques que reﬂecteixi solucions concretes
dels alumnes amb discapacitat i sense per poder-lo combatre. Considerem que el
fet que els alumnes s'impliquin en l'elaboració i que siguin els prescriptors del
contingut entre els seus iguals serà la clau de l'èxit.
Es tracta d'un material audiovisual que pretén captar l'atenció de l'espectador a
través d'un sistema de comunicació multisensorial (visual i auditiu). La tècnica és
lliure. D'altra banda, és necessari que el minicurt vagi acompanyat del guió, per
facilitar l'accessibilitat del treball de participació.

La funció principal, atès el tema d'enguany, és la no-tolerància envers la violència i
promoure l'activisme en la comunitat educativa per denunciar i combatre aquest
tipus de successos. No obstant això, també contribueix a despertar el pensament
creatiu i el judici crític, a més de la feina col·laborativa, l'equitat i el respecte, tot
afavorint la inclusió en l'aula. Hem de tenir present que la inclusió es construeix des
de l'educació: per això, la gestió de la diversitat (ètnica, sexual, per raó de
discapacitat, religiosa...) és la prevenció de la discriminació i de l'abús que genera
tant sofriment, tanta desigualtat i tants conﬂictes.
Al Dossier de pràctiques corresponent a l'etapa d'Educació Secundària podeu
trobar dos itineraris. El primer consisteix en tres sessions (o més, si el docent ho
considera adequat) integrades per sessions de sensibilització i sessions per a la
creació del curt de sensibilització. El segon itinerari consisteix a fer el treball en una
única sessió (sessió exprés) per a la creació del minicurt de sensibilització.

Les sessions de sensibilització són optatives i tenen l'objectiu d'ajudar a descobrir als alumnes
de manera pràctica com prevenir, detectar i actuar davant diverses situacions d'assetjament.
Destinarem dues sessions a treballar-lo, que a continuació passem a descriure (el
desenvolupament complet està disponible al document corresponent).

SESSIÓ 1: BASES PRINCIPALS DE LA CONVIVÈNCIA ENTRE IGUALS

• Activitat 1. DESCOBRIM LES NOSTRES DIFERÈNCIES SENSE SER INDIFERENTS.
Es treballarà a partir de la metodologia de casos pràctics en què es posarà l'èmfasi en el
respecte a les diferències, no des d'un model merament compassiu, sinó des d'un
enfocament de la positivitat de la diferència i la diversitat (ètnica, sexual, per raó de
discapacitat, religiosa...). Reﬂexionarem, a través de la posada en comú del reconeixement
de les diferències, per adonar-nos que junts, en convivència, no serem indiferents contra
l'assetjament escolar.
A partir d'aquesta activitat es presentaran unes nocions bàsiques d'identiﬁcació i
conceptualització de l'assetjament escolar o bullying, ja que hi estem tots implicats
(assetjat, assetjador, espectadors, no implicats, familiars, professorat i la resta d'agents
educatius i socials). Per això caldrà conèixer què és l'assetjament escolar i què no ho és, les
causes per les quals hagi pogut passar desapercebut, els factors de risc, etcètera.

• Activitat 2. TOTS PER A UN I UN PER A TOTS.
Creació de l'Assemblea d'Iguals, amb participació de tota la classe, en què s'escolliran els
càrrecs següents: president, secretari, vocal d'igualtat i defensor dels estudiants. Les seves
responsabilitats seran les següents:
President: dirigir les sessions enfocant-les a la consecució dels objectius proposats,
organització de tasques que cal fer i creació de les comissions de treball.
Secretari: registrar tot el treball que facin l'Assemblea i les comissions de treball.
Vocal d'igualtat: valorar i proposar a l'Assemblea perquè s'abordin situacions que afectin la
igualtat entre tots els components de la classe, per motius de sexe, de discapacitat, de
diferències socials, etcètera.
Defensor dels estudiants: canalitzarà les peticions dels companys a l'Assemblea i les
seleccionarà, tot prioritzant les que cal abordar amb més urgència i fent atenció especial a
aquelles situacions que millorin la convivència a l'aula i incrementin la fortalesa dels
vincles socials entre els seus membres.

Com a primera tasca després de la constitució, l'Assemblea d'Iguals analitzarà les normes
bàsiques del pla de convivència del centre, tot valorant possibles carències així com fent
suggeriments de millora per evitar situacions d'assetjament. Es recomana el seguiment per
part de l'alumnat de les normes bàsiques que s'hagin consensuat per a la convivència a
l'aula i al centre.

SESSIÓ 2: ACTIVISTES CONTRA L'ASSETJAMENT
Activitat 3. SEMPRE HI HA ALTERNATIVES.
Amb aquesta activitat es vol que els alumnes prenguin consciència de la diversitat de
respostes que hi ha davant l'assetjament. Per això, utilitzant el joc de rol els alumnes
podran posar en marxa eines que els permetin adonar-se que una mateixa història es pot
acabar amb diferents alternatives (conducta passiva, violenta i assertiva). L'activitat
permetrà fomentar les habilitats socials, l'expressió i el desenvolupament emocionals, la
resolució de conﬂictes, la creativitat, la interdependència, l'ètica i la moralitat, l'empatia,
l'equitat, la solidaritat... Després del joc de rol es farà un debat en què s'analitzaran els
diversos punts de vista de manera assertiva, fomentant el dret a la no-discriminació.

Activitat 4. EL TEU AJUT DAVANT L'ASSETJAMENT.
A partir de la consulta d'uns enllaços web, els alumnes amb discapacitat i sense podran
comprovar la pertinència d'actuar contra l'assetjament i quines estratègies poden emprar.
L'alumnat aprendrà a no silenciar l'assetjament, a denunciar la conducta violenta, a buscar
suports en el cas de la víctima, etcètera. De manera que ﬁns i tot es podrà contemplar la
ﬁgura de l'alumne ajudant. La ﬁnalitat de l'activitat és que es pugui crear un protocol d'actuació perquè els alumnes amb discapacitat i sense sàpiguen com actuar davant l'assetjament escolar amb responsabilitat, equitat, compromís, etcètera.

SESSIÓ 3: SESSIÓ EXPRÉS: CREACIÓ DEL CURT DE SENSIBILITZACIÓ
• Activitat 5. UN VÍDEO QUE COMMOU I PROMOU.
Farem el minicurt de sensibilització, juntament amb el guió, per als quals es podran emprar
els recursos tècnics i artístics de manera que no hi haurà barreres per a l'aprenentatge ni la
participació.

6.1. UN PROJECTE PER AULA
La participació en el Concurs es farà mitjançant un treball per cada aula participant. Com a
excepció, s'acceptaran treballs que corresponguin a alumnes de diverses categories tant
als centres escolars rurals agrupats (CRA) com a les aules de circ itinerants, així com a
qualsevol altra modalitat que reuneixi característiques similars.

Es farà un únic minicurt entre tots els alumnes de l'aula, tenint en compte els aspectes
formals que s'han descrit amb anterioritat (apartat 5) i els aspectes metodològics i didàctics
que s'assenyalen a continuació:

Recórrer a la tècnica de pluja d'idees per identiﬁcar entre tots els aspectes
essencials de l'assetjament escolar.
Afavorir el procés de presa de decisions democràtica entre els alumnes per
escollir l'aspecte que volen plasmar al seu minicurt.
Determinar el pla de treball i l'assignació de tasques tenint en compte la
diversitat entre l'alumnat i que ha de ser un treball integral fet per tots; per tant,
cap alumne no es pot quedar sense participar-hi.
Cal premiar la participació, però també el respecte, la tolerància, la col·laboració
i la inclusió de tots.

7. INFORMACIÓ D'UTILITAT

Per iniciar la realització del minicurt de sensibilització suggerim començar amb l'aprofundiment en els coneixements bàsics de l'assetjament escolar. Per això, com hem apuntat
abans, es poden fer les sessions introductòries (opcionals) orientades principalment a la
comprensió i a l'autoconeixement del problema de relacions tenyides de violència dins
del grup d'iguals.
Per a la realització del minicurt, els alumnes podran aplicar els recursos tècnics i creatius
que desitgin, així com els elements tecnològics, materials i innovadors que vulguin
introduir (localització, imatges, crèdits, música, etcètera).

El minicurt s'enviarà 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. En cas
que utilitzeu música al minicurt, aquesta serà lliure de drets per evitar incompatibilitats o
rebutjos de la plataforma YouTube. Els professors participants s'hauran d'assegurar que
disposen dels drets d'imatge dels alumnes que puguin aparèixer en el vídeo. 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. En
qualsevol cas, ni l'ONCE ni la seva Fundació no seran responsables dels drets
d'imatge i de veu dels participants en els vídeos.
El minicurt anirà acompanyat d'un títol que no superi els 140 caràcters i
del guió del minicurt, tan descriptiu com sigui possible, per facilitar la
comprensió i l'accessibilitat del treball de participació a les persones
amb discapacitat visual.
Estem convençuts que aquest treball contribueix a aportar un granet de sorra en
la lluita per la inclusió de persones en situació de desavantatge, a través de
l'aprenentatge dels valors democràtics de llibertat i igualtat, així com de respecte,
tolerància i diàleg, ja que constitueixen les bases de la convivència escolar i en
societat. Recordem altra vegada que davant la violència no hi ha indiferència,
de la mateixa manera que davant el rebuig o la negació cal buscar la
integració o la inclusió. Hem d'abandonar la passivitat i convertir-nos en
activistes que combaten la violència amb el diàleg assertiu, l'equitat,
l'empatia i la solidaritat.
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6. METODOLOGIA DE TREBALL

El Concurs vol prioritzar el treball col·laboratiu i el protagonisme de l'alumnat tenint en
compte els diferents ritmes d'aprenentatge, així com els principis metodològics següents:
aspectes teoricopràctics que prioritzin aquests darrers, el contacte amb la realitat prioritzant un aprenentatge signiﬁcatiu, l'equitat, la creativitat, la motivació, un enfocament lúdic,
la innovació i la globalització.

La nostra intenció és que els alumnes amb discapacitat i sense identiﬁquin el rol que
duen a terme en l'assetjament, mirant d'impulsar, en el cas dels agressors, el diàleg com
a recurs per gestionar els conﬂictes i el respecte com a base de la convivència; la cerca de
suports, habilitats socials, millora de l'autoestima i l'assertivitat, entre altres, com a mecanisme perquè la víctima s'enfronti al maltractament rebut, i l'activisme en tots aquells
testimonis que presencien o tenen coneixement d'aquestes situacions d'assetjament. Tot
això ens ajudarà a millorar les relacions entre els alumnes i a fomentar un ambient escolar
cívic en què imperi el respecte cap a les diferències i la diversitat (ètnica, sexual, per raó de
discapacitat, religiosa...) i l'ajut a l'altre en la igualtat d'oportunitats sense ser indiferents.

Amb la ﬁnalitat de poder ﬂexibilitzar al màxim les possibilitats de participació i adaptar-nos
als requisits i a les necessitats del grup aula (dels docents, de l'alumnat amb discapacitat i
sense i del currículum), es contemplen dues modalitats de treball: una de curta, d'una sola
sessió, i una de més llarga, de dues sessions (que acabem de descriure). En ambdós casos,
la metodologia vol ser signiﬁcativa per als participants, a través d'activitats que impliquin el
100% de participació de l'alumnat i on entri en joc l'acció, la solidaritat, l'emoció i el repte
com a mitjans per connectar amb la motivació dels alumnes i la inclusió de tots.

