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La Llei educativa LOMCE obre un nou període de reflexió i revisió de les 

tasques docents, afavorint l'obertura a la prevenció i a la intervenció de 

problemes emergents i persistents de la realitat educativa actual. En 

aquest sentit, el tema d'aquesta 33 edició, el deteriorament de la 

convivència escolar i l'assetjament entre escolars, encara que no sigui 

nou, constitueix un dels reptes més importants i fonamentals de 

l'educació. Sense uns mínims de valors cívics que afavoreixin la 

convivència en la comunitat educativa no és possible educar.

Com contempla la LOMCE el tema de la convivència escolar? Segons 

el preàmbul d'aquesta llei, plantegem diversos fragments significatius 

sobre els principis fonamentals del tema d'aquesta edició.

1. INTRODUCCIÓ

L’alumnat és el centre i la raó de ser de l’educació. L’aprenentatge a l’escola ha 

d’estar dirigit a formar persones autònomes, crítiques, amb pensament propi.

En l’esfera individual, l’educació suposa facilitar el desenvolupament personal i la 

integració social. El nivell educatiu determina, de manera important, els objectius 

i les expectatives de la trajectòria vital, tant en l’àmbit professional com en el 

personal, així com el conjunt de coneixements, recursos i eines d’aprenentatge 

que capaciten una persona per complir amb èxit els seus objectius.

Només un sistema educatiu de qualitat, inclusiu, integrador i exigent, garanteix la 

igualtat d’oportunitats i fa efectiva la possibilitat que cada alumne o alumna 

desenvolupi al màxim les seves potencialitats. Només des de la qualitat es pot fer 

efectiu el manament de l’article 27.2 de la Constitució espanyola: «L’educació 

tindrà com a objecte el ple desenvolupament de la personalitat humana en el 

respecte als principis democràtics de convivència i als drets i les llibertats fona-

mentals.



L’escola, i en especial l’escola pública, han trobat la principal raó de ser en la lluita 

contra la inevitabilitat de les situacions d’injustícia o de degradació que s’han 

esdevingut en cada moment de la seva història. L’escola moderna és la valedora de 

l’educació com a utopia de justícia social i benestar. 

(…) és important destacar que la millora de la qualitat democràtica d’una comunitat 

passa inexorablement per la millora de la qualitat del seu sistema educatiu. Una 

democràcia cada vegada més complexa i participativa demana ciutadans cada cop 

més responsables i formals. Elevar els nivells d’educació actuals és una decisió 

essencial per afavorir la convivència pacífica i el desenvolupament cultural de la 

societat.

L’educació és la clau d’aquesta transformació mitjançant la formació de persones 

actives amb autoconfiança, curioses, emprenedores i innovadores, amb la voluntat 

de participar en la societat a la qual pertanyen, de crear valor individual i col·lectiu, 

capaces d’assumir com a propi el valor de l’equilibri entre l’esforç i la recompensa. 

(…) és necessari adquirir des d’edats primerenques competències transversals, com 

el pensament crític, la gestió de la diversitat, la creativitat o la capacitat de 

comunicar, i actituds clau com la confiança individual, l’entusiasme, la constància i 

l’acceptació del canvi. (…) De la mateixa manera, Es fa necessari generar la convicció 

que el sistema educatiu recompensa de manera transparent i equitativa 

el rendiment que s’aconsegueixi en els objectius educatius, i que 

reconeix especialment la seva contribució a la millora de l’entorn.

En el context del canvi metodològic que aquesta Llei orgànica propugna s’aborda 

aquesta necessitat de forma transversal en incorporar l’educació cívica i 

constitucional a totes les assignatures durant l’educació bàsica, de manera que 

l’adquisició de competències socials i cíviques s’inclogui en la dinàmica quotidiana 

dels processos d’ensenyament i aprenentatge i es potenciï d’aquesta manera, a 

través d’un plantejament conjunt, la possibilitat de transferència i el seu 

caràcter orientador.



Per aquests motius, la feina que desenvolupareu en aquesta edició dóna 

resposta a una necessitat educativa que afecta alumnes amb discapacitat 

i sense. Els problemes de relació entre iguals poden ocasionar problemes 

de més gravetat, com ara l'assetjament escolar o el ciberassetjament. Per 

això es fa necessari plantejar un treball que propiciï: un ambient de 

convivència, respecte, equitat, solidaritat i diàleg a les aules dels 

centres educatius; que treballi les habilitats socials i les emocions; que 

tingui en compte el desenvolupament dels drets, els valors, l'empatia, 

l'ètica i la moralitat; que promogui les habilitats per afrontar i resoldre 

problemes, etcètera. De la mateixa manera, es fa imprescindible treballar 

la identitat personal de l'escolar a través de l'autoconcepte, l'autoestima, 

la creativitat...

2. MATERIAL EDUCATIU DEL CONCURS

L'equip d'experts en assetjament escolar de la doctora Fuensanta Cerezo, de la 

Facultat de Psicologia de l'Educació de la Universitat de Múrcia, ha plantejat els 

objectius, els continguts, les activitats i els materials pedagògics d'aquesta edició, 

amb la finalitat de facilitar a tots aquells docents participants que us impliqueu en 

aquesta iniciativa la incorporació de la millora de la convivència i les relacions 

interpersonals en les vostres matèries, partint en tot moment de les 

competències i els continguts que es contemplen a la LOMCE. Així doncs, 

considerem que es poden abordar aquests aspectes des dels continguts 

transversals a les classes de tutoria a través dels eixos: Ensenyar a ser 

persona; Ensenyar a conviure, i Ensenyar a comportar-se. De la 

mateixa manera, és fonamental implementar-ho des del 

currículum escolar, de manera que es pugui 

treballar a l'aula a través de les diferents 

competències bàsiques i sobretot tenint en 

compte la diversitat (ètnica, sexual, per raó de 

discapacitat, d'índole religiosa...). Dins de cadascun 

dels eixos es planteja desenvolupar les habilitats i les 

capacitats que destaquem:



- Ensenyar a ser persona: habilitats d'interacció social, habilitats relacionades amb els 

sentiments i les emocions, habilitats per resoldre conflictes interpersonals, etc.

- Ensenyar a conviure: promoure el diàleg, l'equitat, la solidaritat, el respecte i la convivència per 

prevenir els problemes de convivència.

- Ensenyar a comportar-se: promoure activitats cooperatives, treballar els temes morals i ètics, 

les habilitats socials.

La convivència escolar es pot treballar des de qualsevol àrea del currículum, així com des 

del disseny d'un pla d'acció tutorial que involucri tant els docents com les famílies, de manera 

que contribueixi a millorar les relacions interpersonals i afavoreixi un clima cívic de respecte que 

propiciï la convivència escolar i eviti que l'existència de diferències entre els alumnes provoqui 

situacions de discriminació o rebuig que desemboquin en assetjament escolar o bullying. Així 

doncs, de manera més concreta, passem a descriure la vinculació curricular amb l'Educació 

Secundària:

ASSIGNATURES D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Biologia i Geologia (1r – 4t ESO)

Geografia i Història (1r cicle ESO / 4t ESO)

Llengua Castellana i Literatura (1r 
cicle ESO / 4t ESO)

Matemàtiques (1r – 4t ESO)

1r de Llengua Estrangera (1r – 4t ESO)

Física i Química (2n, 3r i 4t ESO)

Economia (4t ESO)

Llatí (4t ESO)

Ciències Aplicades a l'Activitat 
Professional (4t ESO)

Iniciació a l'Activitat Emprenedora i 
Empresarial (4t ESO)

Tecnologia (1r – 4t ESO)

Educació Física (1r – 4t ESO)

Religió o Valors Ètics (1r – 4t ESO)

Cultura Clàssica (1r – 4t ESO)

Música (1r – 4t ESO)

2n Llengua Estrangera (1r – 4t ESO)

Cultura Científica (4t ESO)

Filosofia (4t ESO)

Tecnologia de la Informació i la 
Comunicació (4t ESO)

Arts escèniques i dansa (4t ESO)



El desenvolupament de la convivència entre escolars contribueix a la consecució de les 

finalitats establertes a l'Educació Secundària del Sistema Educatiu, recollides a l'article del 

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

l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat:

La finalitat de l’educació secundària obligatòria consisteix a 

aconseguir que els alumnes i les alumnes adquireixin els elements 

bàsics de la cultura, especialment en els seus aspectes humanístic, 

artístic, científic i tecnològic; desenvolupar i consolidar en ells 

hàbits d’estudi i de treball; preparar-los per a la seva incorporació a 

estudis posteriors i per a la seva inserció laboral i formar-los per a 

l’exercici dels seus drets i obligacions a la vida com a ciutadans.

3.1. FINALITATS

3. VINCULACIÓ AMB EL CURRÍCULUM DE SECUNDÀRIA 

La participació en aquest concurs afavorirà l'acció educativa del professor a l'aula, ja que 

integra les experiències i els aprenentatges de l'alumnat i s'adapta als seus ritmes de 

treball dins de cada matèria.



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 a l'article 2 (pàg. 172), es determinen les 

competències clau següents:

3.2. COMPETÈNCIES

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

1

2

3

4

5

6

7

Les bases del Concurs ONCE promouen la consecució de cadascuna 

d'aquestes competències, ja sigui pel contingut, la metodologia 

emprada o les activitats proposades. No obstant això, posarem 

l'èmfasi des de la tercera fins a la setena.

 Considerem que hi haurà un desenvolupament de la 

comunicació lingüística a través de l'expressió oral i el diàleg per 

consensuar i l'expressió escrita i oral de l'audiodescripció que 

acompanyarà el cartell publicitari.

 La competència matemàtica i la competència bàsica de 

ciència i tecnologia es posaran en funcionament a través de la 

fabricació del cartell publicitari, ja que hauran de tenir en compte 

les mides idònies o les proporcionalitats destinades a la imatge i 

al text, així com les tècniques, els materials i els programes 

emprats per a l'elaboració del cartell.

  La competència digital es treballarà mitjançant el 

tractament de les imatges i del text, la digitalització del cartell 

resultant i l'enviament a la plataforma de l'ONCE.



 La reflexió sobre el concepte de 

bullying i l'observació i l'anàlisi de situa-

cions d'assetjament escolar, així com el 

descobriment en cadascun de com pot 

intervenir per evitar i posar fre a aquestes 

situacions, suposa el desenvolupament de 

la competència d'aprendre a aprendre.

 L'adquisició de la competència social i 

cívica és una de les més treballades, ja que 

en la realització del cartell cal utilitzar 

habilitats socials pròpies del treball coope-

ratiu, el respecte i la tolerància respecte a 

la diversitat (ètnica, sexual, per raó de 

discapacitat, religiosa...) dels alumnes, fet 

que afavoreix la integració dels alumnes.

 Descobrir que els alumnes són 

capaços d'implicar-se en les iniciatives 

prosocials d'ajut a l'altre, proposant idees i duent a terme el projecte proposat, a més de la seva 

competència cívica, contribueix a potenciar el seu sentit d'iniciativa i esperit emprenedor.

 Per acabar, la competència de consciència i expressions culturals es treballa a través del 

respecte a la llibertat d'expressió, el foment de la creativitat, aprendre a encaixar les crítiques i expres-

sar des d'un enfocament artísticocultural la denúncia a les situacions d'assetjament escolar al cartell 

publicitari.



L'article 11 del Reial decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel qual s'estableix el 

currículum bàsic de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat, 

contribuirà a desenvolupar en els alumnes les capacitats que els permetin:

 a)     Assumir responsablement els seus deures, conèixer i exercir els 

seus drets en el respecte als altres, practicar la tolerància, la cooperació i la 

solidaritat entre les persones i grups, exercitar-se en el diàleg fiançant els drets 

humans i la igualtat de tracte i d'oportunitats entre homes i dones, com a valors 

comuns d'una societat plural, i preparar-se per a l'exercici de la ciutadania 

democràtica.

 b)    Desenvolupar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i treball 

individual i en equip com a condició necessària per a una realització eficaç de 

les tasques de l'aprenentatge i com a mitjà de desenvolupament personal.

 c)    Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i 

oportunitats entre ells. Rebutjar la discriminació de les persones per raó de 

sexe o per qualsevol altra condició o circumstància personal o social. Rebutjar 

els estereotips que suposin discriminació entre homes i dones, així com 

qualsevol manifestació de violència contra la dona.

 d)   Enfortir les capacitats afectives a tots els àmbits de la personalitat i 

a les seves relacions amb els altres, així com rebutjar la violència, els perjudicis 

de qualsevol tipus, els comportaments sexistes i resoldre pacíficament els 

conflictes.

 e)    Desenvolupar destreses bàsiques en la 

utilització de les fonts d'informació per adquirir, amb 

sentit crític, nous coneixements. Adquirir una preparació 

bàsica en el camp de les tecnologies, especialment 

les de la informació i la comunicació.

.

3.3. OBJECTIUS



3. VINCULACIÓN CON EL CURRÍCULO DE PRIMARIA

La participación en este concurso favorecerá la acción educativa del profesor en el aula, al 

integrar las experiencias y aprendizajes del alumnado y adaptarse a sus ritmos de trabajo 

dentro de cada materia.

La participació en aquest concurs afavorirà la consecució dels objectius generals de l'Educació 

Secundària: a, b, c, d,e, g,h, j, k i l que s'acaben d'exposar.

 f)      Concebre el coneixement científic com un saber integrat, que 

s'estructura en diferents disciplines, així com conèixer i aplicar els mètodes per 

identificar els problemes en els diversos camps del coneixement i de l'experiència.

 g)   Desenvolupar l'esperit emprenedor i la confiança en un mateix, la 

participació, el sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat per aprendre a 

aprendre, planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats.

 h)    Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, en la 

llengua castellana i, si n'hi hagués, en la llengua cooficial de la comunitat 

autònoma, textos i missatges complexos i iniciar-se en el coneixement, la lectura i 

l'estudi de la literatura.

  i)    Comprendre i expressar-se en una llengua estrangera o més d'una de 

manera apropiada.

 j)     Conèixer, valorar i respectar els aspectes bàsics de la cultura i la 

història pròpies i dels altres, així com el patrimoni artístic i cultural.

 k)    Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i del dels altres, 

respectar les diferències, fiançar els hàbits de cura i salut corporals i incorporar 

l'educació física i la pràctica de l'esport per afavorir el desenvolupament personal i 

social. Conèixer i valorar la dimensió humana de la sexualitat en tota la seva 

diversitat. Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum, 

la cura dels éssers vius i el medi ambient, contribuint-ne a la conservació i millora.

 l)    Apreciar la creació artística i comprendre el llenguatge de les diverses 

manifestacions artístiques, utilitzant diversos mitjans d'expressió i representació.



3.4. CONTINGUTS

Segons els continguts establerts per la LOMCE (Llei orgànica 8/2013, de 9 de 

desembre, per a la millora de la qualitat educativa) per a l'etapa d'Educació 

Secundària s'ha establert una vinculació amb els continguts sobre la prevenció de 

l'assetjament escolar en diferents assignatures. Inicialment s'exposen les 

assignatures des de les quals es poden treballar aquests continguts i la finalitat 

educativa establerta a la LOMCE per a cadascuna d'elles. Posteriorment, es presenta 

en forma de taula la relació entre els continguts LOMCE de cada assignatura, els 

continguts de l'assetjament escolar i ciberassetjament i les activitats que es 

detallaran als documents referents al dossier de pràctiques i la unitat didàctica.

• Biologia i Geologia.   “Adquirir una cultura científica, identificar-se com a agents 
actius i reconèixer que de les seves actuacions i coneixements dependrà el 
desenvolupament de l'entorn”.

• Geografia i Història.   “Conèixer l'espai on es desenvolupen les societats, els 
recursos naturals i l'ús que s'hi ha donat ens aporta dades sobre el passat i ens 
permeten albirar alguns dels problemes del futur”.

• Llengua Castellana i Literatura.   “Desenvolupar la competència comunicativa de 
l'alumnat, entesa en tots els seus vessants: pragmàtic, sociolingüístic i literari, i 
aportar les eines i els coneixements necessaris per sortir-se'n satisfactòriament en 
qualsevol situació comunicativa de la vida familiar, social i professional”. 

• Matemàtiques. “Constitueixen una manera de mirar i interpretar el món que ens 
envolta, reflecteixen la capacitat creativa, expressen amb precisió conceptes i 
arguments, afavoreixen la capacitat per aprendre a aprendre i tenen un caràcter 
instrumental, especialment en el procés científic i tecnològic i com a força 
conductora en el desenvolupament de la cultura i les civilitzacions" (1r i 2n d'ESO) i 
"resoldre problemes diversos en situacions quotidianes; en concret, engloba els 
aspectes i les facetes següents: pensar, modelar i raonar de manera matemàtica, 
plantejar i resoldre problemes, representar entitats matemàtiques, utilitzar els 
símbols matemàtics, comunicar-se amb les matemàtiques i sobre les matemàtiques, 
i utilitzar ajudes i eines tecnològiques" (3r i 4t ESO). 

• Física i Química.. “Dotar l'alumne d'eines específiques que li permetin afrontar el 
futur amb garanties, participant en el desenvolupament econòmic i social al qual està 
lligada la capacitat científica, tecnològica i innovadora de la mateixa societat”. 

FINALITAT LOMCE DE LES ASSIGNATURES



• 1a Llengua Estrangera. “L'alumne "està més ben preparat per integrar-se i participar 
en una varietat de contextos i de situacions que suposen un estímul per al seu 
desenvolupament, i més bones oportunitats, en els àmbits personal, públic, educatiu 
o acadèmic, ocupacional i professional".”.

• 2a Llengua Estrangera. “Desenvolupar en l'alumnat la capacitat d'integrar i de posar 
en joc les actituds, els coneixements i les destreses que li permetin comunicar-se en 
situacions específiques en el món real”.

• Educació Física.. “Desenvolupar en les persones la seva competència motriu, entesa 
com a integració dels coneixements, els procediments, les actituds i els sentiments 
vinculats sobretot a la conducta motriu; per a la seva consecució no n'hi ha prou amb 
la mera pràctica, sinó que cal l'anàlisi crítica que fianci actituds, valors referenciats al 
cos, al moviment i a la relació amb l'entorn: d'aquesta manera, l'alumnat aconseguirà 
controlar i donar sentit a les accions motrius pròpies, comprendre els aspectes 
perceptius, emotius i cognitius relacionats amb aquestes accions i gestionar els 
sentiments que s'hi vinculen, a més d'integrar coneixements i habilitats transversals 
com el treball en equip, el joc net, el respecte a les normes i la seguretat, entre 
d'altres”.  

• Educació plàstica, visual i audiovisual. “Més autonomia en la creació d'obres 
personals, ajudant a planificar millor els passos que cal seguir en la realització de 
projectes artístics, tant propis com col·lectius”.

• Música. “Afavoreix el desenvolupament integral dels individus, intervé en la seva 
formació emocional i intel·lectual, a través del coneixement del fet musical com a 
manifestació cultural i històrica, i contribueix a la consolidació d'una postura oberta, 
reflexiva i crítica en l'alumnat”. 

• Religió o Valors Ètics. “Dotar els alumnes dels instruments de racionalitat i 
objectivitat necessaris perquè els seus judicis valoratius tinguin el rigor, la coherència 
i la fonamentació racional que requereixin amb la finalitat que les seves eleccions 
siguin dignes de guiar la seva conducta, la seva vida personal i les seves relacions 
socials
• Tecnologia. “Presa de decisions relacionades amb processos tecnològics, amb 
sentit crític, amb capacitat de resoldre problemes relacionats amb ells i, en definitiva, 
per utilitzar i conèixer materials, processos i objectes tecnològics que faciliten la 
capacitat d'actuar en un entorn tecnificat que millora la qualitat de vida
• Iniciació a l'Activitat Emprenedora i Empresarial.   “Assumir riscos, ser innovador, 
tenir dots de persuasió, negociació i pensament estratègic també s'inclouen dins de 
les competències que s'han de mobilitzar en la joventut per contribuir a formar 
ciutadans dotats de capacitat per a l'emprenedoria”.
 Cultura Clàssica. “Prendre consciència de la pervivència, la influència i la presència 
de molts d'aquests aspectes en la cultura occidental, millorant d'aquesta manera la 
comprensió del que constitueix la seva identitat cultural i de les diverses 
manifestacions que la defineixen”. 



• Cultura Científica.  “El desenvolupament social, econòmic i tecnològic d'un 
país, la seva posició en un món cada vegada més competitiu i globalitzat, així 
com el benestar dels ciutadans en la societat de la informació i del 
coneixement, depenen directament de la seva formació intel·lectual i, entre 
altres, de la seva cultura científica”.
• Economia.  “Percebre i conèixer el món que ens envolta i analitzar i 
aprofundir en les relacions humanes des d'aspectes micro i 
macroeconòmics, incloent-hi diferents variables de context; facilita la 
comprensió dels conceptes utilitzats habitualment en l'economia i en el món 
empresarial”.
• Llatí.   “Introduir l'alumnat en el coneixement dels aspectes essencials de la 
llengua i la cultura llatines, posant èmfasi al mateix temps en el paper que 
tenen com a origen i fonament de les llengües romàniques i de la cultura 
occidental”.
• Filosofia. “Que sigui capaç de pensar i comprendre, abstraient-se 
racionalment del camp concret estudiat a cadascuna de les altres matèries, 
per centrar-se en el que caracteritza específicament la filosofia, és a dir, 
reflexionar, raonar, criticar i argumentar, utilitzant el mode de preguntar 
radical i últim que li és propi, sobre els problemes referits a la totalitat de la 
vivència humana, i tot això sense deixar de banda la seva capacitat de 
transformació i canvi tant de l'individu com de la societat”.
• Ciències Aplicades a l'Activitat Professional.   “Augmentar el control sobre 
la salut i millorar-la i, així mateix, comprendre i valorar el paper de la ciència i 
els seus procediments en el benestar social”.
• Tecnologia de la Informació i la Comunicació.   “Prepara l'alumnat per 
sortir-se'n en un marc adaptatiu; més enllà d'una simple alfabetització digital 
centrada en l'ús d'eines que quedaran obsoletes en un curt termini de temps, 
és necessari dotar dels coneixements, les destreses i les aptituds per facilitar 
un aprenentatge permanent al llarg de la vida, de manera que l'alumnat es 
pugui adaptar amb versatilitat a les demandes que sorgeixin en el camp de 
les TIC”.
• Arts escèniques i dansa. “Constatar i valorar la creació artística quan es 
posa al servei d'un art específic com la dansa i el teatre i crear agafalls ferms 
en què es basi tant el camí recorregut per les arts escèniques i la dansa així 
com servir de suport per a la seva formació integral, física, estètica i 
cultural”.



3.4.1. BIOLOGIA I GEOLOGIA

Bloc  1

Bloc  2

Bloc  4

Bloc  3

L'experimentació en Biologia i Geologia: 

obtenció i selecció d'informació a partir de 

la selecció i recollida de mostres del medi 

natural.

Regulació de codis deontològics i ètics en 

l'extracció de mostres, fet que es vincula a 

l'educació moral essencial per al 

funcionament de la societat.

Establiment de les característiques que fan 

el centre i l'aula habitables (drets, 

obligacions, normes, etcètera).

Interdependència de les persones per 

cobrir les seves necessitats vitals. Tots som 

vulnerables. Tots estem necessitats.

La biosfera. Característiques que van fer 

de la Terra un planeta habitable.

Funcions vitals: nutrició, relació i 

reproducció.

Trencar l'estructura de relació jerarquitzada 

sobre la qual s'assenta la 

dominació-submissió (patró vinculat a la 

violència) i promoure la trobada ètica des 

de la responsabilitat amb l'altre.

Sistemes de classificació dels éssers vius. 

Concepte d'espècie. Nomenclatura 

binomial.

Malalties associades a un entorn educatiu 

predominant de violència (fòbies escolars, 

ansietat, depressió, deteriorament de 

l'autoestima, etcètera). Mesures de 

prevenció.

La salut i la malaltia. Malalties infeccioses i 

no infeccioses. Higiene i prevenció.

L'assentament de determinats patrons de 

comportament violent en la conducta, 

problemes associats i dificultats per 

trencar aquestes conductes i motivacions 

per promoure el canvi.

Les substàncies addictives: el tabac, 

l'alcohol i altres drogues. Problemes 

associats.

Promoure la igualtat, la no-discriminació 

per qüestions físiques i socials de 

popularitat i lideratge.

La reproducció humana. Anatomia i 

fisiologia de l'aparell reproductor. Canvis 

físics i psíquics en l'adolescència.
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Biologia i Geologia (1r i  3r ESO)



Bloc  6

Bloc  7

Factors desencadenants de 

desequilibris als ecosistemes.

Identificació dels elements pertorbadors 

de la convivència. Reconeixement de les 

emocions que produeixen desequilibris 

en un mateix (autoregulació).

Treball de recerca sobre la convivència, 

els conflictes, el bullying, els valors 

democràtics, la ciutadania...

Projecte de recerca en equip.
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Bloc  1

Bloc  3

Bloc  4

L'evolució humana: procés 

d'hominització.

Possibilitats de canvi de l'ésser humà. 

Capacitat de desenvolupament humà i 

perfeccionament. Trencar amb 

l'automatisme de conductes disruptives i 

violentes.

Tolerància zero contra la violència.Factors que limiten i adaptacions. Límit 

de tolerància.

Efectes de la conducta violenta en els 

altres, en l'aula i en la convivència del 

centre.

Impactes i valoració de les activitats 

humanes en els ecosistemes.

Projecte de recerca.
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Biologia i Geologia (4t ESO)



Bloc  1

Bloc  2

 El medi físic.

Responsabilitat moral davant l'entorn. 

Responsabilitat cívica davant la 

convivència en contextos comunitaris.

Participació i implicació a la vida escolar, 

paral·lelisme amb el sector productiu. 

Reconduir l'activitat passiva o destructiva 

cap a activitats productives.

 L'espai humà.
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Bloc  2

Bloc  6

Bloc  7

Bloc  9

Bloc  10

L'era de les Revolucions Liberals.
Promoure el canvi cap a una convivència 

pacífica i respectuosa. No al bullying.

Bloc  4 L'Imperialisme del segle XIX i la 

Primera Guerra Mundial.

Conseqüències de les conductes 

violentes, necessitat de tractats de pau. 

Elaborar un tractat de pau individual i 

d'aula.
Les causes i les conseqüències de la 

Segona Guerra Mundial (1939-1945).

Instrumentalització i anul·lació de l'altre.La dictadura de Franco a Espanya.

Responsabilitat tecnològica (ciberbullying).

Allò que som és fruit d'allò que hem viscut 

i allò que serem encara s'ha de determinar. 

Obrir la porta a l'esperança, a la voluntat de 

voler canviar les coses. Trencar 

l'assetjament escolar.

La Revolució Tecnològica i la Globalització 

al final del segle XX i al principi del XXI.

La relació entre el passat, el present i el 

futur a través de la Història i la Geografia.

Blocs Continguts llei Continguts bullying

Geografia i Història. 4t ESO

3.4.2. GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Geografia i Història. 1r cicle ESO



Bloc  1

Bloc  

Comunicació oral: escoltar i parlar.
Importància de la comunicació, denunciar 

situacions de bullying, expressió assertiva 

dels drets...

Textos tema. Comunicació escrita: llegir i escriure.

Bloc  3

Composició de frases, de 

l'audiodescripció o del guió en les 

activitats de les sessions del Concurs 

ONCE contra l'assetjament escolar.

Coneixement de la llengua. 

Bloc  4 Valors vinculats a la convivència en els 

textos literaris.

 Educació literària.
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Bloc  1

Bloc  4

Bloc  5

Procés aplicat al bullying.

Funcions. Anàlisi i descripció qualitativa de 

gràfiques que representen fenòmens de l'entorn 

quotidià i d'altres matèries. Anàlisi d'una situació a 

partir de l'estudi de les característiques locals i 

globals de la gràfica corresponent. Anàlisi i 

comparació de situacions de dependència 

funcional donades mitjançant taules i enunciats.

Interpretar dades estadístiques 

sobre l'assetjament escolar.

Blocs Continguts llei Continguts bullying

Matemàtiques. 1r i 2n ESO 

3.4.3. LLENGUA CASTELLANA I 
LITERATURA. 1r CICLE ESO I 4t ESO

3.4.4. MATEMÀTIQUES

Processos, mètodes i actituds en matemàtiques. 

Planificació i procediments posats en pràctica. 

Reflexió sobre els resultats.

Estadística i probabilitat. 



Bloc  1

Bloc  4

Bloc  5

Procés aplicat al bullying.

Funcions. Anàlisi i descripció qualitativa de gràfiques que 

representen fenòmens de l'entorn quotidià i d'altres 

matèries. Anàlisi d'una situació a partir de l'estudi de les 

característiques locals i globals de la gràfica 

corresponent. Anàlisi i comparació de situacions de 

dependència funcional donades mitjançant taules i 

enunciats.

Interpretar dades 

estadístiques sobre 

l'assetjament escolar.
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Matemàtiques orientades als ensenyaments 
acadèmics. 3r i 4t ESO 

Processos, mètodes i actituds en matemàtiques. 

Planificació del procés de resolució de problemes. 

Estratègies i procediments posats en pràctica. Reflexió 

sobre els resultats. Confiança en les capacitats pròpies 

per desenvolupar actituds adequades i afrontar les 

dificultats pròpies del treball científic.

Estadística y probabilitat. 

Bloc  1 Utilització de les tecnologies de la 

informació i la comunicació.

Ciberbullying

Codi ètic i disciplinari.El treball en el laboratori.

Centrat en el bullying.Projecte de recerca.

Bloc  3 Identificar els canvis que el grup aula està 

disposat a assumir respecte a 

l'assetjament escolar.

Els canvis.

Bloc  4 La força com a tret habitual de l'agressor. 

Aprendre a canalitzar la força.

El moviment i les forces.
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3.4.5. FÍSICA I QUÍMICA. 2n, 3r i 4t ESO



Bloc  
1 i 3

Bloc  
2 i 4

Textos sobre l'assetjament escolar. 

Campanyes de sensibilització 

internacionals.

Producció de textos orals i escrits: expressió i 

interacció. 

Traducció de l'audiodescripció i del 

guió.
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3.4.6. PRIMERA LLENGUA ESTRANGERA. 1r, 2n, 3r i 4t ESO 

 Comprensió de textos orals i escrits.

Global Textos sobre l'assetjament escolar.
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3.4.7. SEGONA LLENGUA ESTRANGERA.  1r, 2n, 3r i 4t ESO

Comprensió de textos orals. Producció de 

textos orals: expressió i interacció. Comprensió 

de textos escrits. Producció de textos escrits: 

expressió i interacció.

Global

Gestió de conflictes. Control de 

l'emocionalitat negativa. Analitzar els 

riscos i les possibilitats d'afrontar-los. 

Utilitzar les TIC per combatre 

l'assetjament.
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3.4.8. EDUCACIÓN FÍSICA. 1º , 2º, 3º Y 4 ESO 

Resoldre situacions motrius d'oposició o 

col·laboració. Reconèixer els factors que 

intervenen en l'acció motriu i els mecanismes 

de control de la intensitat. Controlar les 

dificultats i els riscos. Utilitzar les tecnologies 

de la informació i la comunicació en el procés 

d'aprenentatge.



Bloc
Utilitzar tots aquests coneixements 

en la creació del cartell publicitari i el 

minicurt.

Blocs Continguts llei Continguts bullying

3.4.9. EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL.
 1r, 2n, 3r i 4t ESO 

Expressió plàstica. Comunicació audiovisual. 

Dibuix tècnic.

Global
Aplicats al minicurt. Elaborar 

composicions musicals de denúncia 

de l'assetjament escolar.

Blocs Continguts llei Continguts bullying

3.4.10. MÚSICA. 1r, 2n, 3r i 4t ESO

Tots

Global
Tots els continguts enllaçats al 

bullying.
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3.4.11. VALORS ÈTICS. 1r, 2n, 3r i 4t ESO

La dignitat de la persona. La comprensió, el 

respecte i la igualtat en les relacions 

interpersonals. La reflexió ètica. La justícia i la 

política. Els valors ètics. El dret, la DUDH i altres 

tractats internacionals sobre drets humans. Els 

valors ètics i la seva relació amb la ciència i la 

tecnologia.

Global

Símil entre sistema i maquinària i el 

procés del bullying. Elaboració de 

productes tecnològics sobre el tema 

de l'assetjament escolar.

Blocs Continguts llei Contenidos  bullying

3.4.12. TECNOLOGIA 

Procés d'expressió i comunicació tècnica. 

Resolució de problemes tecnològics. Materials 

d'ús tècnic. Estructures i mecanismes: màquines i 

sistemes. Tecnologies de la informació i la 

comunicació.

Tecnologia 1r cicle ESO



Bloque 1 
Ciberbullying. Disseny de recursos 

per combatre l'assetjament escolar.
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Tecnologies de la informació i la comunicació.

Bloque 6 Ciberbullying.Tecnologia i societat. 

Tecnologia 4t ESO 

Global

Entendre el lideratge positiu i 

emprendre. Saber valorar el talent 

particular. Realitzar un projecte 

empresarial sobre l'assetjament 

escolar.

Blocs Continguts llei Continguts bullying

3.4.12. INICIACIÓ A L'ACTIVITAT EMPRENEDORA I 
EMPRESARIAL

Autonomia personal, lideratge i innovació. 

Projecte empresarial.

Iniciació a l'Activitat Emprenedora i Empresarial. 1r cicle ESO  

Bloc  1
Programes de personalització i 
desenvolupament humà per combatre la 
violència.
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Autonomia personal, lideratge i 

innovació.

Bloc  2

Creació d'una empresa per fer front a 

l'assetjament escolar. Potenciació de 

l'activisme i la capacitat emprenedora contra 

l'assetjament escolar.

Projecte d'empresa. 

Bloc  3

Estudi de les necessitats en la lluita contra 

el bullying, importància de cercar recursos, 

suports i serveis externs que ens ajudin a 

fer front a l'assetjament escolar.

Finances. Estudi de la necessitat i 

cerca de finançament.

Iniciació a l'Activitat Emprenedora i Empresarial. 4t ESO



Bloc  1 
Localitzar al mapa els llocs principals d'assetjament i 

augmentar-hi el compromís de protecció.

Blocs Continguts llei Continguts bullying

Localitzar en un mapa fites 

geogràfiques rellevants.

Bloc  3
Trencar els prejudicis sobre els altres i els mites sobre 

la violència.
Mitologia. 

Bloc  4
Com a expressió críticosocial (cartell publicitari i 

minicurt del Concurs ONCE).
Art. 

Bloc  5
Formes de relacions, d'organitzar-se a l'aula, la 

importància de les normes, els rols de cada alumne...
Societat i vida quotidiana. 

Bloc  1 Aplicat a l'assetjament escolar.
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Procediments de treball. 

Bloc  3
Conseqüències a llarg termini. Responsabilitat moral.Avenços tecnològics i el seu 

impacte ambiental. 

Bloc  4
Dignitat com a persona, assertivitat, drets i deures...

Qualitat de vida. 

3.4.14. CULTURA CIENTÍFICA. 4t ESO  

3.4.13. CULTURA CLÀSSICA. 1r, 2r i 4t ESO 



Bloc  1 
Tot té el seu efecte. Conseqüències de 

l'assetjament per a l'agressor, impacte en la 

comunitat. 

Blocs Continguts llei Continguts bullying

L'economia i el seu impacte en la 

vida dels ciutadans. L'escassetat, 

l'elecció i l'assignació de recursos. El 

cost d'oportunitat.

Bloc  2
Eficàcia de les iniciatives per prevenir l'assetjament 

escolar. Despertar la capacitat crítica.

Procés productiu i factors 

productius.

Bloc  3

Necessitat d'implicació i responsabilitat en la 
comunitat educativa contra l'assetjament 
escolar. Contracte de l'agressor per promoure el 
canvi de conducta.

Implicacions dels contractes 

financers. 

Bloc  4
Respecte envers les desigualtats. Promoure la 

solidaritat i la conducta social.

Desigualtats econòmiques i 

distribució de la renda. 

3.4.15. ECONOMIA. 4t ESO

3.4.16.  LATÍN. 4º ESO

Bloc  5
Ciutadania i convivència a Roma, 

paral·lelisme amb el centre escolar.
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Roma: història, cultura i civilització.

Bloc  6
Glossari sobre convivència. Origen 

etimològic.
Textos



3.4.17.  FILOSOFÍA. 4º ESO 

Bloc  1

Bloc  3

Bloc  2

La Filosofia. Reflexionar i argumentar, de forma 

escrita i oral, sobre l'interès, específicament humà, 

per entendre's un mateix i entendre el que l'envolta.

Reflexionar i analitzar processos 

de bullying des d'una 

perspectiva filosòfica de la 

interrogació.

Desenvolupament emocional, 

construcció de la identitat 

personal.

Identitat personal. Conèixer i explicar les tesis 

centrals d'algunes teories sobre la personalitat. 

Reconèixer les etapes del desenvolupament de la 

identitat personal, reflexionant sobre els factors que 

determinen l'èxit i el fracàs. Identificar la funció i la 

importància de la motivació com a factor energètic i 

direccional de la vida humana en les seves 

múltiples dimensions, consideració de l'ésser humà 

com a animal racional. Valorar la importància de la 

interrelació entre la motivació i allò afectiu per dirigir 

la conducta humana en diverses direccions i amb 

intensitats diferents.

Pedagogia de l'alteritat, l'acollida i 

la responsabilitat davant de l'altre… 

com a aspectes essencials de 

potenciació de l'ésser humà i 

prevenció de l'assetjament.

Socialització. Identificar l'altre tal com és en la seva 

individualitat i, al mateix temps, identificar-lo com un 

alter ego que comparteix un espai i unes 

circumstàncies comuns, fet que dóna lloc a la 

intersubjectivitat. Reconèixer la dimensió social i 

cultural de l'ésser humà, identificant i distingint els 

conceptes de cultura i de societat.

Trencar mites. Trencar amb certs 

determinismes en l'assetjament 

escolar.

Pensament. Comprendre alguns dels principals 

tipus de veritat.
Bloc  4

Bloc  6

Aplicar aquests continguts a 

l'assetjament escolar, ja que es 

tracta d'educar en el valor de la 

llibertat, l'esperança de canvi...

Transformació. Conèixer els dos significats del 

concepte de llibertat d'acció. Reconèixer la 

capacitat humana de la creativitat. Conèixer i aplicar 

algunes tècniques de desenvolupament de la 

creativitat.
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Bloc  3

Bloc  4

Utilitzar adequadament les TIC en la cerca, la 

selecció i el processament de la informació 

sobre l'assetjament escolar, així com 

l'elaboració de materials de sensibilització 

envers aquest tema.

Projecte de recerca.

Participar, valorar i respectar el treball individual 

i en grup, aprenent a no discriminar ningú. 

Presentar i defensar en públic el projecte de 

recerca realitzat.
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 3.4.18 CIÈNCIES APLICADES A L'ACTIVITAT PROFESSIONAL. 4t ESO

Recerca, desenvolupament i innovació 

(R+D+I). Importància per a la societat. 

Innovació.

Global

Ciberbullying. Responsabilitat tecnològica. 

Campanyes de sensibilització a la xarxa. 

Repositori de webs sobre assetjament 

escolar.
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3.4.19. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 4º ESO   

 Tots. 

Global

Aplicar tots aquests 

coneixements en els 

continguts de l'assetjament 

escolar. Minicurt.

Blocs Continguts llei Contenidos  bullying

3.4.20. ARTES ESCÉNICAS Y DANZA. 4º ESO 

Desenvolupar capacitats i destreses lingüístiques orals i 

escrites, no verbals, gestuals i mímiques que augmentin 

la riquesa expressiva i el repertori comunicatiu. Generar 

recursos per desenvolupar més coneixement d'un 

mateix i una personalitat autònoma i independent. 

Creació i expressió en teatre, dansa i altres arts 

escèniques.



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

    María Inmaculada Méndez Mateo
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