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SESSIÓ EXPRÉS
CREACIÓ DEL MINICURT DE SENSIBILITZACIÓ CONTRA
L'ASSETJAMENT ESCOLAR
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).

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.

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 processos de recerca (documentació
de temes educatius), d'expressió artística i de responsabilitat 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'assetjament 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. OBJECTIUS

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. CONTINGUTS

De la mateixa manera, segons els continguts establerts pels reials decrets s'ha dissenyat una
vinculació amb els continguts dels mòduls 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
cada reial decret i de la sessió exprés per mòduls, i el document 2 d'aquest concurs en què es
recull la vinculació de l'assetjament escolar amb els reials decrets.

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 cineasta. 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.

4. DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ EXPRÉS

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.

4.1. 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.:

4.2. 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.

4.3. 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.

4.4. ELABORACIÓ DEL TÍTOL
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.

4.5. POSTPRODUCCIÓ
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 4.5.
sigui AUDIO-DESCRIPCIÓN
primordial, és possible que necessiteu
unir fragments gravats i fer uns
DEL CARTEL
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.

4.6. ENVIAMENT DEL MINICURT
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

5. 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 127/2014, de 28 de febrer, pel qual es regulen aspectes especíﬁcs de la
Formació Professional Bàsica dels ensenyaments de Formació Professional del sistema
educatiu, s'aproven 14 títols professionals bàsics, se'n ﬁxen els currículums bàsics i es
modiﬁca el Reial decret 1850/2009, de 4 de desembre, sobre expedició de títols acadèmics i professionals corresponents als ensenyaments establerts a la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d'educació.
Reial decret 774/2015, de 28 d'agost, pel qual s'estableixen sis títols de Formació Professional Bàsica del catàleg de títols dels ensenyaments de Formació Professional.
Reial decret 356/2014, de 16 d'agost, pel qual s'estableixen sis títols de Formació Professional Bàsica del catàleg de títols dels ensenyaments de Formació Professional.

ANNEX: CONTINGUTS DELS REIALS DECRETS I LA SESSIÓ
EXPRÉS
Mòduls comuns per a tots els títols
Mòdul

Ciències
aplicades I

Continguts llei

Contingut sessió exprés

- Normes generals de treball.

Habilitats socials, resolució de conﬂictes, etc.

- Matemàtiques aplicades al context

Autoimatge, autoestima, autocontrol, etc.

personal i d'aprenentatge d'un camp

Treball cooperatiu.

professional.

Coneixement d'un mateix i dels altres. Conductes

- Orientacions pedagògiques.

responsables.

- Ciències aplicades al context
Ciències
aplicades II

personal i d'aprenentatge d'un camp
professional. Resolució de problemes
senzills.
- Orientacions pedagògiques.
- Utilització d'estratègies de

Comunicació i
societat I

comunicació oral en llengua
castellana i estrangera. Si s'escau,
llengua cooﬁcial.
- Orientacions pedagògiques.
.

Comunicació i
societat II

Formació en centres
de treball

La resolució de problemes, convivència, respecte,
etc.
Distribució espacial i proporcions.

Escolta activa, habilitats socials, assertivitat,
empatia, etc.
Processos de negociació i presa de decisions.
El llenguatge publicitari.
Narració i descripció (elaboració del guió).
Lectura i expressió oral.

- Ciències socials. Valoració de les

Convivència, valors, etc.

societats contemporànies: la

Drets humans, etc.

construcció dels sistemes democràtics.

Resolució de conﬂictes.

- Orientacions pedagògiques.

Processos de negociació i presa de decisions.

- Matemàtiques orientades als

Habilitats socials, convivència, respecte, resolució

ensenyaments aplicats, les
ciències aplicades a l'activitat
professional i la iniciació a l'activitat
emprenedora i empresarial.

de conﬂictes, valors socials, ètica, etc.
Treball cooperatiu.
Coneixement d'un mateix i dels altres. Conductes
responsables.

Continguts especíﬁcs dels títols professionals
Títols professionals

Continguts reial decret

Contingut sessió exprés

• Títol Professional Bàsic en Activitats
Agropecuàries.
• Títol Professional Bàsic en
Aproﬁtaments Forestals.
• Títol Professional Bàsic en Arts
Gràﬁques.
• Títol Professional Bàsic en Allotjament i
Bugaderia.
• Títol Professional Bàsic en Indústries
Alimentàries.

Educació per al consum crític de les

• Títol Professional Bàsic en Activitats
Marítimopesqueres.

comunicació per prevenir el

• Títol Professional Bàsic en Informàtica
d'Oﬁcina.

Coneixement d'un mateix i dels altres.

• Títol Professional Bàsic en Serveis
Administratius.

Hàbits de respecte i cura envers els

• Títol Professional Bàsic en Electricitat i
Electrònica.
• Títol Professional Bàsic en Fabricació i
Muntatge.
• Títol Professional Bàsic en Informàtica i
Comunicacions.

noves tecnologies de la informació i
ciberbullying.
Conductes responsables.

- Orientacions
pedagògiques de
cadascun dels mòduls
que componen els
continguts especíﬁcs dels
títols.

éssers vius (convivència, drets, ètica, etc.).
Estratègies per a la resolució de
conﬂictes.
Escolta activa, empatia, habilitats socials,
etc.
Expressió i desenvolupament emocional.
Desenvolupament de la creativitat,

• Títol Professional Bàsic en Cuina i
Restauració.

l'autoestima, l'autoconcepte, motivació,

• Títol Professional Bàsic en Manteniment
de Vehicles.

Treball cooperatiu.

• Títol Professional Bàsic en Agrojardineria
i Composicions Florals.

decisions.

• Títol Professional Bàsic en Perruqueria i
Estètica.
• Títol Professional Bàsic en Serveis
Comercials.
• Títol Professional Bàsic en Fusteria i
Moble.
• Títol Professional Bàsic en Reforma i
Manteniment d'Ediﬁcis.
• Títol Professional Bàsic en Retocs i
Reparació d'Articles Tèxtils i de Pell.

etc.
Processos de negociació i presa de
El llenguatge publicitari.

Títols professionals

Continguts reial decret

Contingut sessió exprés
Educació per al consum crític de les

• Títol Professional Bàsic en Tapisseria i
Cortinatge.

noves tecnologies de la informació i

• Títol Professional Bàsic en Activitats de
Forn i Pastisseria.

ciberbullying.

• Títol Professional Bàsic en Vidrieria i
Terrisseria.

comunicació per prevenir el
Coneixement d'un mateix i dels altres.
Conductes responsables.
Hàbits de respecte i cura envers els
- Orientacions

• Títol Professional Bàsic en Activitats
Domèstiques i Neteja d'Ediﬁcis.

éssers vius (convivència, drets, ètica, etc.).

pedagògiques de

Estratègies per a la resolució de

cadascun dels mòduls

conﬂictes.

• Títol Professional Bàsic en Manteniment
d'Habitatges.

que componen els

Escolta activa, empatia, habilitats socials,

continguts especíﬁcs dels

etc.

títols.

Expressió i desenvolupament emocional.

• Títol Professional Bàsic en Fabricació
d'Elements Metàl·lics.
• Títol Professional Bàsic en Instal·lacions
Electrotècniques i Mecànica.
• Títol Professional Bàsic en Manteniment
d'Embarcacions i d'Esbarjo.

Desenvolupament de la creativitat,
l'autoestima, l'autoconcepte, motivació,
etc.
Treball cooperatiu.
Processos de negociació i presa de
decisions.
El llenguatge publicitari.

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

