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El document que presentem a continuació és un resum de la proposta d'activitats per fer al
llarg de tres sessions (dues de sensibilització, que consten de dues activitats cadascuna, i
una per a la realització del minicurt de sensibilització contra l'assetjament escolar). El desenvolupament ampliat de cadascuna d'elles es pot consultar al document titulat Desenvolupament de la unitat didàctica de Formació Professional Mitjana i Superior.
Les sessions de sensibilització són optatives i tenen l'objectiu de descobrir com prevenir,
detectar i actuar davant diverses situacions d'assetjament. Destinarem dues sessions a
treballar-lo:

SESSIÓ 1: BASES PRINCIPALS DE LA CONVIVÈNCIA
ENTRE IGUALS (OPCIONAL)
Analitzarem amb els alumnes els valors que sustenten la convivència a l'aula i al
centre escolar.
Conscienciarem l'alumnat de la generalització i la riquesa de la diversitat seguint
el lema del concurs: "Tots som diferents, però no indiferents".
Es desenvoluparà mitjançant les activitats 1 i 2.

Activitat 1. DESCOBRIM LES NOSTRES
DIFERÈNCIES SENSE SER INDIFERENTS
Analitzarem amb els alumnes diversos casos pràctics que permetran:
Fomentar la solidaritat, l'equitat, el respecte de la diferència i
la diversitat (ètnica, sexual, per raó de discapacitat, religiosa...).

Reﬂexionar sobre el coneixement d'un mateix i dels altres, en
el reconeixement de les diferències i el dret a la no-discriminació i que
junts, en convivència, no serem indiferents contra l'assetjament escolar.

Reﬂexionar

sobre

les

nocions

bàsiques

d'identiﬁcació

i

conceptualització de l'assetjament escolar o ciberassetjament per
conèixer:
Que hi estem tots implicats (assetjat, assetjador, espectadors,
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.

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. Allà s'analitzaran les normes bàsiques del pla de convivència del
centre:
Valorar possibles carències i fer suggeriments de millora amb la
ﬁnalitat d'evitar situacions d'assetjament.
Fomentar 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 (OPCIONAL)
Trencar amb el determinisme conductual de l'assetjament, reconèixer diverses
alternatives de gestió dels conflictes.
Promoure el diàleg assertiu i les habilitats socioemocionals
com a eines per actuar davant l'assetjament escolar.
Reconèixer que la passivitat i el silenci ens fa còmplices
de l'assetjament escolar.
Es desenvoluparà mitjançant les activitats 3 i 4.

Activitat 3. SEMPRE HI HA ALTERNATIVES
Utilitzant el joc de rol els alumnes podran:
Es podran adonar que una mateixa història es pot acabar amb
diferents alternatives (conducta passiva, violenta i assertiva). Prendran
consciència de la diversitat de respostes que hi ha davant l'assetjament.
Podran 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...
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 d'uns enllaços web, els alumnes amb discapacitat i sense
podran comprovar la pertinència d'actuar contra l'assetjament i quines
estratègies poden emprar.
Aprendran a no silenciar l'assetjament, a denunciar la conducta
violenta, a buscar suports en el cas de la víctima, etcètera.
Es podrà contemplar la ﬁgura de l'alumne ajudant.
Podran 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 MINICURT DE
SENSIBILITZACIÓ (OBLIGATORI)
A partir d'aquest moment, es començarà a crear el minicurt per conscienciar i sensibilitzar
sobre l'assetjament escolar, de caire obligatori, on:

Decidirem en l'àmbit del grup aula com farem el treball.
Crearem el minicurt i el guió, per a la qual cosa es podran emprar diversos recursos
tècnics i artístics, així com els recursos materials, tecnològics i innovadors que es vulgui
introduir (efectes de so, localització, imatges, crèdits, música, etcètera).
Es desenvoluparà mitjançant l'activitat 5.

Activitat 5. UN VÍDEO QUE COMMOU I PROMOU
Farem el minicurt de sensibilització, juntament amb el guió, per als quals es podran
emprar diferents recursos materials i tecnològics, així com els recursos tècnics i artístics
de manera que no hi haurà barreres per a l'aprenentatge ni la participació. Es destinen, per
al seu desenvolupament, les passes següents:
Comenceu

amb

l'aprofundiment

en

els

coneixements

bàsics

de

l'assetjament escolar. La tècnica de la pluja d'idees permetrà identiﬁcar entre tots
els aspectes essencials de l'assetjament escolar.
Preproducció: disseny dels personatges, elaboració del guió, plantejament
de les escenes i els diàlegs, elecció de les localitzacions, selecció de l'equip artístic
i tècnic, vestuari, mobiliari, etcètera.
Producció i rodatge: per a la realització del minicurt podran disposar dels
recursos tècnics i artístics, així com dels elements materials i tecnològics
disponibles i els elements innovadors que es vulguin introduir.
Elecció d'un títol per al minicurt que no superi els 140 caràcters.
Postproducció: edició i muntatge del curt. Per això, cal seleccionar el
material digital elaborat a la fase de producció, al qual podreu afegir imatges, sons i
crèdits.
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.

OBSERVACIONS

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.
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