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UNITAT DIDÀCTICA. SOM DIFERENTS, NO INDIFERENTS. 
ACTIVISTES CONTRA L'ASSETJAMENT ESCOLAR

1. INTRODUCCIÓ

Com ja hem avançat, per participar en aquesta edició heu de crear i pujar a la 

nostra web un minicurt de sensibilització contra l'assetjament escolar que 

reflecteixi solucions concretes dels alumnes per poder-lo combatre. Es tracta d'un 

material audiovisual que pretén captar l'atenció de l'espectador.

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. Encara que la tècnica que s'emprarà 

sigui lliure, cal que també vagi acompanyat del guió (tan detallat i descriptiu com 

sigui possible) per fer que la peça sigui accessible a persones amb discapacitat 

visual.

Per a la realització del minicurt relacionat amb l'assetjament escolar us oferim una 

unitat didàctica composta de cinc activitats que es desenvoluparan en tres 

sessions d'una hora. Les dues primeres sessions (optatives) tenen la intenció 

d'apropar els alumnes al concepte d'assetjament i les bases de la convivència 

escolar, sensibilitzant en la necessitat d'actuar-hi, és a dir, descobrir com prevenir, 

detectar i actuar davant diverses situacions d'assetjament. La tercera sessió 

(obligatòria) consistirà en la creació del minicurt amb què es participarà en el 

Concurs Escolar.



2. JUSTIFICACIÓ

Aquesta unitat didàctica pretén provocar situacions d'aprenentatge que 

afavoreixin la sensibilització de la comunitat educativa, especialment de 

l'alumnat, sobre la responsabilitat que tenim tots davant l'assetjament escolar.  

D'aquí que el treball en equip i la participació de tots des del respecte, la 

tolerància i la solidaritat, sobretot tenint en compte la diversitat (ètnica, sexual, 

per raó de discapacitat, d'índole religiosa...), és fonamental per al seu èxit. Per això 

cal partir del que es coneix i anar-ho enriquint amb el coneixement compartit per 

tots. Concretament s'aclariran les bases de la convivència entre iguals (respecte i 

tolerància envers les diferències, el diàleg i l'acollida com a bases de la 

convivència pacífica, potenciar els valors democràtics...) i les particularitats del 

bullying (diversos rols d'implicació, possibles alternatives, la importància de l'ajut, 

etcètera). Posteriorment, un cop realitzades les sessions de 

coneixement i sensibilització (1 i 2), el grup aula haurà de 

gravar un minicurt sobre l'assetjament escolar que 

presentarà al Concurs Escolar.

Així doncs, la unitat didàctica completa es compon de tres sessions, de les quals 

només la darrera és imprescindible per participar-hi:

Sessió 1: Bases principals de la convivència entre iguals (opcional).

Sessió 2: Activistes contra l'assetjament (opcional).

Sessió 3: Creació del curt de sensibilització contra l'assetjament 

(obligatòria).



En aquesta unitat didàctica es desenvolupa el model de ciutadania 

responsable dels alumnes, adquirint implicació i compromís davant 

els problemes comuns que danyen el clima i la convivència escolar. 

Volem que els alumnes prenguin consciència de la importància de 

denunciar i actuar davant l'assetjament que pateixen els companys, ja 

que l'observació passiva de l'agressió o del rebuig ens converteix en 

responsables morals del succés. Volem que empatitzin tant amb la 

víctima com amb l'agressor, ajudant-los ambdós a trencar aquest 

vincle viciós de relació inadequada i perjudicial. Així mateix, és 

fonamental ser conscient que en la lluita contra l'assetjament esco-

lar, hi estem tots implicats (assetjat, assetjador, espectadors, fami-

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

L'assetjament s'ha tractat no només de manera cognitiva, sinó a través 

d'activitats dinàmiques que les arrossega a experimentar i simular 

situacions de conflicte escolar que no sempre es gestionen bé, en què 

l'expressió i el moviment del cos és essencial. D'aquesta manera 

també aprendran que existeix un llenguatge corporal essencial que 

han d'autocontrolar.

DESTINATARIS: hem pensat aquest projecte perquè es pugui aplicar de 

manera flexible i amb les modificacions que calculeu oportunes en 

qualsevol dels cicles de Formació Professional Mitjana i Superior atesa la 

diversitat (ètnica, sexual, per raó de discapacitat, d'índole religiosa...).



4. OBJECTIUS

Conscienciar l'alumnat de la generalització i la riquesa de la diversitat, aprenent a 

respectar les diferències i la diversitat (ètnica, sexual, per raó de discapacitat, religiosa...) 

i oferint l'ajut a l'altre en la igualtat d'oportunitats sense ser indiferents.

Aclarir nocions bàsiques sobre l'assetjament escolar i com identificar-lo.

Conèixer els valors que sustentin un sistema de convivència democràtic assembleari, 

assignant rols i establint les normes de convivència per prevenir i denunciar 

l'assetjament escolar.

Trencar amb el determinisme conductual de l'assetjament, reconeixent diferents 

alternatives de gestió dels conflictes, promovent el diàleg assertiu i les habilitats 

sòcioemocionals com a eines per actuar davant l'assetjament escolar.

Fomentar el dret a la no-discriminació, prenent consciència de la responsabilitat que 

tots tenim davant l'assetjament escolar i reconeixent que la passivitat i el silenci ens fa 

còmplices davant l'assetjament escolar.



5. CONTINGUTS
A continuació presentem els continguts que s'abordaran de manera general 

en aquesta unitat didàctica. Per a una informació més específica per 

àrees, us recomanem que consulteu el document 2 

d'aquest concurs en què es relacionen els 

continguts de la LOMCE amb els continguts sobre 

l'assetjament escolar.

Conèixer diverses campanyes de sensibilització i webs de denúncia de 

l'assetjament escolar i ciberassetjament per establir un protocol d'actuació d'aula de 

prevenció de l'assetjament escolar.

Crear el minicurt i el seu guió per conscienciar i sensibilitzar davant l'assetjament 

escolar.

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

responsabilitat, el respecte i la igualtat d'oportunitats.

Afavorir les habilitats comunicatives i participatives dels alumnes, atesos els 

principis bàsics de la solidaritat, el respecte i la tolerància.



- L'ésser humà com a ésser únic i particular. Les diferències i la diversitat (ètnica, 

sexual, per raó de discapacitat, religiosa...).

- Concepte d'assetjament escolar, tipus d'assetjament i factors de risc.

- L'ésser humà com a ésser social. Necessitat dels altres i d'un sistema de valors que 

garanteixi la convivència.

- Democràcia davant autoritarismes. Drets i deures dels ciutadans. Responsabilitat 

compartida.

- Concepte de norma. La necessitat de les normes escolars. Establiment de normes.

- Gestió de conflictes. Aspectes que intervenen en els conflictes, rols i tipus de 

respostes davant els conflictes.

- Educació emocional. Control de la resposta impulsiva, agressivitat, odi, rancor, 

enveges i qualsevol altra emoció que ens destrueix com a éssers humans i revalorit-

zació del respecte, el tacte, l'empatia, la solidaritat, la compassió, la simpatia i l'acolli-

da com a sentiments que afavoreixen una relació cordial i saludable amb els altres, 

enriquint-los com a persones.

- Habilitats comunicatives. Escolta activa, diàleg, assertivitat, respecte i tolerància.

- Drets i deures dels ciutadans en la societat i dels alumnes als centres escolars. 

Respecta i respecta't. No discriminar a ningú.

- Societat activa contra l'assetjament escolar. Campanyes de sensibilització. El cartell 

publicitari. Comentaris i interpretació dels cartells com a expressió artísticoformativa.

- Pautes per afrontar l'assetjament escolar.

2. COMPETENCIAS



5. PRINCIPIS METODOLÒGICS

- Coneixement de les bases del Concurs ONCE.

- Processos de negociació, presa de decisions i habilitats comunicatives necessàries 

per poder treballar en equip i 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 situació escollida (competència 

lingüística).

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

l'estructura i la trama, els personatges, els moviments de càmera, la música, etcètera.

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

- 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.

   Atorgar a l'alumne el protagonisme de l'acció educativa, sense menysca-

bar la labor docent. Partir de les seves vivències, els seus coneixements i 

emocions a cada activitat.

   Promoure l'aprenentatge per mitjà de l'acció-experimentació.

   Facilitar el treball col·laboratiu en equips, assumint la interdependència 

positiva de tots els integrants del grup, la solidaritat i l'equitat.

  S'afavorirà el debat i la comunicació dels alumnes sempre basat en la 

lliure expressió, en l'enriquiment mutu del coneixement compartit i en la 

creació col·lectiva.



6. SESSIONS I ACTIVITATS

A la taula següent s'especifiquen les activitats de què consten les tres sessions:

Per a la realització de les activitats podem utilitzar els materials recollits en l'annex 

d'aquest document perquè s'apliquin tal com estan o s'adaptin, si el docent ho creu 

oportú. Les fitxes es podran omplir per escrit o bé expressar-se oralment.  La modali-

tat s'adaptarà segons les necessitats de l'alumnat per minimitzar les barreres per a 

l'aprenentatge i la participació.

Tractar d'abordar aquesta unitat des de diferents matèries.

Promoure un aprenentatge significatiu.

Fomentar la creativitat, la motivació, l'enfocament lúdic, la innovació i la globalització.

 Sessió 1: Bases 

principals de la 

convivència entre iguals 

(opcional).

Activitat 1. Descobrim les nostres 

diferències sense ser indiferents.

 Activitat 2. Tots per a un i un per a tots.

Activitat 3. Sempre hi ha alternatives.

 Activitat 5. Un vídeo que commou i 

promou.

Sessió 2: Activistes contra 

l'assetjament (opcional).

Sessió 3: Creació del 

minicurt publicitari de 

sensibilització contra 

l'assetjament (obligatori).

Sessions Activitats

Activitat 4. El teu ajut davant 

l'assetjament.



SESSIÓ 1: BASES PRINCIPALS DE LA CONVIVÈNCIA ENTRE IGUALS 
(opcional)

1. JUSTIFICACIÓ
Encara que es tracti d'una sessió opcional en recomanem la realització, ja que, a través de les 

dues activitats que componen la sessió, els alumnes seran capaços de reflexionar sobre les 

situacions d'assetjament escolar i les bases de la convivència pacífica i democràtica a l'aula i al 

centre escolar.  La sessió permetrà que els alumnes prenguin consciència de la generalització 

i la riquesa de la diversitat seguint el lema del Concurs:"Tots som diferents, però no indiferents".

2. OBJECTIUS

- Aprendre a respectar les diferències i la diversitat (ètnica, sexual, per raó de discapa-

citat, religiosa...) i oferint l'ajut a l'altre en la igualtat d'oportunitats sense ser indiferents.

- Aclarir nocions bàsiques sobre l'assetjament escolar i com identificar-lo.

- Afavorir les habilitats comunicatives i participatives dels alumnes, atesos els principis 

bàsics de la solidaritat, el respecte i la tolerància.

- Introduir els alumnes en un sistema de convivència democràtic assembleari.

- Assignar rols de responsabilitat en el funcionament i convi-

vència pacífica de l'aula.

- Analitzar les normes del pla de convivència del centre i 

s'establiran algunes normes que puguin contribuir a prevenir i 

denunciar l'assetjament escolar.



3. CONTINGUTS

Concepte d'assetjament escolar, tipus d'assetjament i factors de risc.

L'ésser humà com a ésser únic i particular. Les diferències i la diversitat (ètnica, 

sexual, per raó de discapacitat, religiosa...).

L'ésser humà com a ésser social. Necessitat dels altres i d'un sistema de valors 

que garanteixi la convivència.

Democràcia davant autoritarismes. Drets i deures dels ciutadans. Responsabili-

tat compartida.

Concepte de norma. La necessitat de les normes escolars. Establiment de 

normes.



4. DESENVOLUPAMENT

4.1. Activitat 1. DESCOBRIM LES NOSTRES DIFERÈNCIES 
SENSE SER INDIFERENTS

Aquesta sessió es duu a terme mitjançant la realització de dues activitats. La 

primera consisteix en la presa de consciència de les diferències com una cosa 

natural en l'ésser humà, fomentant no només l'acceptació de les diferències, sinó 

l'acollida i el respecte per elles, ja que ens enriqueix a tots. Amb la segona activitat 

volem implantar processos democràtics dins de l'aula, així com aprendre a valorar 

les normes com una cosa positiva i necessària per a la vida en comunitat.

DURADA: 20 Minuts

MATERIALS: Reproductor de vídeo o un ordinador i un projector amb àudio. 

Curtmetratge. Fitxa 1. Descobrim les nostres diferències sense ser indiferents. Fitxa 2. 

Identifiquem l'assetjament escolar com un problema. 

DESENVOLUPAMENT: Es mirarà un curtmetratge i es posarà l'èmfasi en el respecte 

a les diferències, des d'un enfocament de la positivitat de la diferència i la diversitat 

(ètnica, sexual, per raó de discapacitat, religiosa...). El curtmetratge promou la 

integració dels alumnes amb algun tipus de discapacitat (física, sensorial, 

intel·lectual i malaltia mental). Després de veure el curtmetratge es durà a terme una 

reflexió en el grup aula sobre el reconeixement de les diferències, per adonar-nos 

que junts, en convivència, no serem indiferents contra l'assetjament escolar (es pot 

fer servir la fitxa 1 per a l'alumnat que es recull a l'annex 1 d'aquest document).

Un cop s'hagin treballat l'acceptació i l'acollida de les diferències, és el moment 

d'aprofitar el contingut mostrat al curtmetratge per introduir l'alumnat en el 

problema de l'assetjament escolar, posant l'èmfasi en el fet que hi estem tots 

implicats (assetjat, assetjador, espectadors, no implicats, familiars, professorat i la 

resta d'agents educatius i socials) i que no hi podem ser indiferents. Per això podem 

emprar la fitxa 2 dirigida als alumnes que s'ha recollit a l'annex.



- L'ésser humà com a ésser únic i particular. Les diferències i la diversitat (ètnica, 

sexual, per raó de discapacitat, religiosa...).

- Concepte d'assetjament escolar, tipus d'assetjament i factors de risc.

- L'ésser humà com a ésser social. Necessitat dels altres i d'un sistema de valors que 

garanteixi la convivència.

- Democràcia davant autoritarismes. Drets i deures dels ciutadans. Responsabilitat 

compartida.

- Concepte de norma. La necessitat de les normes escolars. Establiment de normes.

- Gestió de conflictes. Aspectes que intervenen en els conflictes, rols i tipus de 

respostes davant els conflictes.

- Educació emocional. Control de la resposta impulsiva, agressivitat, odi, rancor, 

enveges i qualsevol altra emoció que ens destrueix com a éssers humans i revalorit-

zació del respecte, el tacte, l'empatia, la solidaritat, la compassió, la simpatia i l'acolli-

da com a sentiments que afavoreixen una relació cordial i saludable amb els altres, 

enriquint-los com a persones.

- Habilitats comunicatives. Escolta activa, diàleg, assertivitat, respecte i tolerància.

- Drets i deures dels ciutadans en la societat i dels alumnes als centres escolars. 

Respecta i respecta't. No discriminar a ningú.

- Societat activa contra l'assetjament escolar. Campanyes de sensibilització. El cartell 

publicitari. Comentaris i interpretació dels cartells com a expressió artísticoformativa.

- Pautes per afrontar l'assetjament escolar.

DURADA: 40 Minuts

MATERIALS: Llistat de l'alumnat del grup aula assistents. Normes bàsiques del pla 

de convivència del centre. Pissarra tradicional o pissarra digital i llapis. La fitxa 3 

amb les funcions d'una assemblea; la fitxa 4 amb l'assignació de rols de 

l'assemblea, i la fitxa 5 amb les normes de convivència del centre i les normes de 

convivència que prevenen l'assetjament escolar. 

DESENVOLUPAMENT: Per a la creació de l'Assemblea d'Iguals, en primer lloc el 

docent, seguint la fitxa 3, explicarà els càrrecs que la compondran i les funcions: 

president, secretari, vocal o encarregat d'igualtat i defensor d'estudiants. Després 

de l'explicació, seguint el llistat del grup aula, se sol·licitarà que els alumnes votin, 

promovent la igualtat d'oportunitats, els membres que compondran cada lloc, per 

a la qual cosa se seguirà la fitxa 4. 

A continuació, l'Assemblea d'Iguals analitzarà les normes bàsiques del Pla de 

Convivència del Centre, valorant les possibles carències així com suggeriments 

de millora amb la finalitat d'evitar situacions d'assetjament (fitxa 5).

4.2. Activitat 2. TOTS PER A UN I UN PER A TOTS



 
1. JUSTIFICACIÓ

Encara que es tracti d'una sessió opcional en recomanem la realització, ja que, a través de les 

dues activitats que componen la sessió, els alumnes prendran consciència de la importància 

de la seva intervenció per acabar amb l'assetjament escolar, que hi ha diverses maneres de 

gestionar els conflictes i que tots junts podem construir una convivència millor.

2. OBJECTIUS

   Aprendre les diferents alternatives de gestió dels conflictes.

   Empatitzar amb els diferents rols implicats en les situacions d'assetjament escolar, 

promovent la proliferació d'emocions que afavoreixen la convivència i milloren les 

relacions entre iguals.

   Promoure el diàleg assertiu com a mecanisme per reivindicar els drets de tots i el 

respecte a la dignitat pròpia.

   Fomentar el dret a la no-discriminació i a la igualtat d'oportunitats.

   Conèixer diverses campanyes de sensibilització entre l'assetjament escolar i 

analitzar els cartells que s'hi empren.

   Visitar webs de denúncia de l'assetjament escolar i ciberassetjament.

   Prendre consciència de la responsabilitat que tots tenim davant l'assetjament 

escolar.

   Establir un protocol d'actuació d'aula per prevenir l'assetjament escolar.

SESSIÓ 2: ACTIVISTES CONTRA L'ASSETJAMENT



3. CONTINGUTS

    Gestió de conflictes. Aspectes que intervenen en els conflictes, rols i tipus de 

respostes davant els conflictes.

   Educació emocional. Control de la resposta impulsiva, agressivitat, odi, rancor, 

enveges i qualsevol altra emoció que ens destrueix com a éssers humans i 

revalorització del respecte, el tacte, l'empatia, la solidaritat, la compassió, la 

simpatia i l'acollida com a sentiments que afavoreixen una relació cordial i 

saludable amb els altres, enriquint-los com a persones.

   Habilitats comunicatives. Escolta activa, diàleg, assertivitat, respecte i toleràn-

cia.

   Drets i deures dels ciutadans en la societat i dels alumnes als centres esco-

lars. Respecta i respecta't. No discriminar a ningú.

   Societat activa contra l'assetjament escolar. Campanyes de sensibilització. El 

cartell publicitari. Comentaris i interpretació dels cartells com a expressió 

artísticoformativa.

   Pautes per afrontar l'assetjament escolar.



4. DESENVOLUPAMENT

4.1. Activitat 3. SEMPRE HI HA ALTERNATIVES

Aquesta sessió es duu a terme mitjançant la realització de dues activitats. La primera 

se centra en les diverses respostes que podem donar davant d'una situació 

conflictiva. La segona pretén, a més de conscienciar de la importància de l'ajut en 

aquestes situacions d'assetjament escolar, elaborar un protocol o pautes d'actuació a 

l'aula que serveixi de referent als escolars. A continuació passem a descriure-les. 

DURADA: 30 Minuts

MATERIALS: Fitxa 6: Diferents tipus de resposta. Fitxa 7: Narració simulació "El meu torn 

a la cua". Llapis i paper, ordinador amb connexió a internet, pissarra tradicional o digital. 

DESENVOLUPAMENT: Amb aquesta activitat es pretén que els 

alumnes prenguin consciència de la diversitat de respostes que hi 

ha davant l'assetjament. Recomanem començar explicant les 

diferències entre els diversos tipus de resposta que 

habitualment es donen als conflictes: 

agressiva-assertiva-passiva. Per això podem utilitzar la fitxa 6 

recollida a l'annex d'aquest document en què apareixen definits 

breument i de manera clara els trets de la conducta passiva, 

agressiva i assertiva, així com uns enllaços a documents i vídeos 

que poden ser útils als docents per adaptar aquests continguts a 

les característiques del grup aula i d'aquesta manera permetre 

l'accessibilitat de tots els alumnes a l'aprenentatge i la 

participació.



Un cop que els alumnes diferenciïn entre els tres tipus de resposta, 

se'ls presenta una situació conflictiva en què intervenen diversos 

personatges que afrontaran el conflicte de diverses maneres. Es 

poden fer servir dues modalitats diferents d'utilitzar la narració recolli-

da a la fitxa 7 de l'annex. La primera consisteix a facilitar la història 

completa perquè els alumnes identifiquin quin personatge respon 

assertivament, qui respon amb agressivitat i qui amb passivitat, i 

després escenificar-ho amb guinyols o amb joc de rol segons el criteri 

del docent. La segona (opcional) consisteix a facilitar als alumnes la 

història sense concloure perquè els alumnes elaborin per equips un 

final assertiu, un final agressiu i un final passiu perquè posteriorment 

escenifiquin les tres situacions (guinyol o joc de rol). Depenent de les 

característiques de l'alumnat del grup aula, el docent optarà per la 

modalitat de la fitxa que consideri més oportuna. 

Després de l'escenificació es generarà un debat a la classe en què 

s'analitzarà els avantatges de l'assertivitat, fomentant el dret a la 

no-discriminació. D'aquesta manera també es promouen les habilitats 

socials, l'expressió i el desenvolupament emocional, la resolució de 

conflictes, la creativitat, la interdependència, l'ètica i la moralitat, 

l'empatia, l'equitat o la solidaritat, entre d'altres.



4.2. Activitat 4. EL TEU AJUT DAVANT L'ASSETJAMENT

DURADA: 30 Minuts

MATERIALS: Ordinador amb connexió a internet. Pissarra digital. Fitxa 8: denunciar 

l'assetjament escolar. Algunes webs amigues. Fitxa 9: Protocol d'actuació. Llapis i paper.

 

DESENVOLUPAMENT: Es poden establir dues modalitats. A la primera modalitat, el 

docent es connecta a internet i mostra algunes pàgines web indicant a l'alumnat que 

observi i anoti les solucions que els semblin més apropiades. La segona modalitat, 

depenent de la disponibilitat, consisteix en el fet que siguin els mateixos alumnes que 

consultin les pàgines web proporcionades i vagin anotant les solucions més 

apropiades. D'aquesta manera, després de la consulta dels enllaços web, els alumnes 

amb discapacitat i sense podran comprovar la pertinença d'actuar contra l'assetjament 

i quines estratègies es poden utilitzar. L'alumnat aprendrà a no silenciar l'assetjament, a 

denunciar la conducta violenta, a buscar suports en el cas de la víctima, etcètera. És 

fonamental que el docent plantegi la figura de l'alumne ajudant. Finalment, a la fitxa 9 

els alumnes crearan un protocol d'actuació perquè els alumnes amb discapacitat i 

sense sàpiguen com actuar davant l'assetjament escolar amb responsabilitat, equitat, 

compromís, etcètera.



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. 

SESSIÓ EXPRÉS: CREACIÓ DEL MINICURT DE SENSIBILITZACIÓ 
CONTRA L'ASSETJAMENT ESCOLAR (OBLIGATORIO)



Per saber-ne més: 

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

ca 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/ 

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

de diferents assignatures que es poden consultar per internet. Els adolescents estan 

familiaritzats amb aquest llenguatge i els resulta atractiu. 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.



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.

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.



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.

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

Coneixement de les bases del Concurs ONCE.

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

Processos de negociació, presa de decisions i habilitats comunicatives necessàries per 
poder treballar en equip.

Aspectes democràtics associats a la participació superadors de les relacions 
jerarquitzades i potenciadors de la igualtat, el respecte, la tolerància, la responsabilitat, 
etcètera.

Domini i ús de tècniques de creació, edició i manipulació de vídeos, així com criteris 
d'adequació i ajust del guió al tema del Concurs i a la situació escollida (competència 
lingüística). 

Factors i aspectes que cal considerar en la realització d'un minicurt: la història, 
l'estructura i la trama, els personatges, els moviments de càmera, la música, etcètera.

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

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

El valor de la participació i la responsabilitat ciutadana en la convivència. La importància 
de promoure la implicació de tots en la millora de la convivència escolar i promoure 
l'activisme contra l'assetjament escolar.



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.

4.1. 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.

Som conscients de l'existència de vídeos a la xarxa sobre l'assetjament escolar; per 
això, demanem que els minicurts siguin inèdits 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.



4.2. Preproducció

4.3. Producció i rodatge

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.

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

4.5. Postproducció

DURADA:   5 minuts

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

DESENVOLUPAMENT:   Els alumnes crearan i consensuaran el títol del minicurt.  Es 

tracta d'un títol breu i directe (no superarà els 140 caràcters), que aconsegueixi captar 

l'atenció del lector sense que sigui de mal gust.

DURADA: 10 minuts

MATERIALS: Ordinador amb accés a internet, micròfon o algun 

altre sistema que permeti gravar una pista d'àudio o música, 

programa d'ordinador d'edició de vídeos. 

DESENVOLUPAMENT: Consisteix en l'edició i el muntatge del 

curt. Encara que la qualitat cinematogràfica no sigui primordial, és 

possible que necessiteu unir fragments gravats i fer uns mínims 

retocs. Per això, cal seleccionar el material digital elaborat a la 

fase de producció, al qual podreu afegir imatges, sons i crèdits. 

Cal assegurar l'accessibilitat universal del minicurt. Per això serà 

fonamental que el guió escrit sigui molt detallat i clar (per facilitar 

la comprensió de la peça a les persones amb discapacitat visual). 

A més, en aquest pas, us podeu assegurar que el minicurt s'editi 

de la manera més concreta i clara possible. És fonamental tenir en 

compte: la il·luminació, el volum que utilitzareu, l'eliminació de 

possibles sorolls de fons, afegir silencis, una veu en off que 

faci de narrador i expliqui què passa quan no hi ha diàleg, 

etcètera. 



5. RECOMANACIONS PER A LA SESSIÓ EXPRÉS

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.

 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 impor-

tant 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 neces-

siten 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). 



NORMATIVA

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

- Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

- Ministeri d'Educació, Cultura i Esports. Todo FP.es El portal de la Formació Professional 
http://www.todofp.es/todofp

 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.



ANNEX. FITXES SESSIÓ 1
Fitxa 1. DESCOBRIM LES NOSTRES DIFERÈNCIES SENSE SER 

INDIFERENTS

Ens construïm com a éssers humans a partir del que hi ha però no des de la rèplica, sinó 

des de la creació d'algú nou i diferent. Tots som únics, diferents i irrepetibles. Tenim més 

diferències que semblances. Per això, hem d'aprendre a valorar la diferència com a una 

cosa positiva.

1. Sobre les diferències que apareixen en el curt. Què et semblen?

2. Compartim les nostres diferències. Escriu les teves diferències.

3.  Com se sent la protagonista?

4. Alguna vegada t'han fet la guitza perquè eres diferent en algun aspecte? Descriu la 

situació.



Gens Poc Molt Força 

Miraré d'ocultar les meves diferències 
sempre que em sigui possible.

1 2 3 4

No permetré que es burlin d'allò 
que em fa diferent.

1 2 3 4

Em burlaré de les seves diferències, 
si es riuen de les meves.

1 2 3 4

Exigiré respecte a la persona que es 
vulgui riure de mi.

1 2 3 4

Li recordaré que sóc diferent, però 
que tots ho som.

1 2 3 4

Demanaré ajut a algú quan cregui 
que no em respecten.

1 2 3 4

No deixaré que aflorin emocions 
negatives per allò que em fa 
diferent.

1 2 3 4

Aprendré a estimar-me i a respectar 
les meves diferències.

1 2 3 4

5. Aprenc a valorar les meves diferències i les dels altres. Indica el teu grau de 

compromís amb el respecte a les teves diferències i a les dels teus companys i completa 

aquesta llista afegint-ne alguna més.

AFEGIU-NE D'ALTRES:

LES MEVES DIFERÈNCIES



Gens Poc 

Miraré de fer ressaltar les seves 
diferències sempre que em sigui 
possible.

1 2 3 4

No permetré que es burlin d'allò 
que els fa diferents.

1 2 3 4

Em burlaré de les seves diferències, 
si es burlen o es riuen d'elles.

1 2 3 4

Exigiré respecte a la persona que 
es vulgui riure d'un company.

1 2 3 4

Li recordaré que és diferent, però 
que tots ho som.

1 2 3 4

Demanaré ajut a algú quan cregui 
que no respecten el company.

1 2 3 4

No deixaré que aflorin emocions 
negatives per allò que els fa 
diferents.

1 2 3 4

Aprendré a acollir/acceptar i a 
respectar les seves diferències.

1 2 3 4

AFEGIU-NE D'ALTRES:

 LES DIFERÈNCIES DELS MEUS COMPANYS

Molt Força 



Fer mofa d'algú, agredir-lo o rebutjar-lo perquè sigui diferent no es pot permetre (ni 

tolerar). Quan passa això entre alumnes d'un centre escolar s'anomena assetjament 

escolar (bullying) o ciberassetjament. No podem ser indiferents davant l'assetjament 

escolar. T'agradaria conèixer una mica més aquest problema?

 2. Coneixem altres situacions d'assetjament escolar:

1. Identifiquem l'assetjament escolar al curtmetratge. Descriu les situacions 

d'assetjament.

3.  Escriu els noms dels protagonistes de la història segons la seva manera de 

comportar-se davant l'assetjament escolar.

·         Agressor:

·         Víctima:

·         Espectador passiu:

·         Espectador actiu:

·         Espectador amb por:

.         Altres:

Fitxa 2. IDENTIFIQUEM L'ASSETJAMENT ESCOLAR COM UN 
PROBLEMA

4. Debatem sobre els efectes de l'assetjament escolar. Recollim les idees principals.

En l'assetjador En la Víctima En la convivència (tots)



Fitxa 3. FUNCIONS D'UNA ASSEMBLEA D'IGUALS 

Tota comunitat, i nosaltres com a grup aula en constituïm una, requereix d'una organit-

zació interna dotada principalment d'un organigrama i d'unes normes. A les comuni-

tats democràtiques, la màxima representació és l'assemblea, la qual persegueix el 

consens en les normes que regulen la convivència i les relacions interpersonals, així 

com el compliment d'aquestes i la gestió i resolució dels conflictes que puguin emer-

gir. Tot seguit iniciarem els passos per constituir una assemblea a l'aula.

1. Delimitació dels aspectes que es tractaran a l'assemblea:

2. Alguns aspectes d'organització de l'assemblea:

·  Durada de les reunions:

·  Periodicitat de les reunions:

·  Durada dels rols:

·  Exposició pública dels acords (lloc):

·  Periodicitat per revisar les normes i actualitzar-les:

·  Normes de funcionament per debatre els temes que es tractaran a l'assemblea:

·  1.

·  2.

·  3.

·  4.

·  5.



Fitxa 4.  ASSIGNACIÓ DELS ROLS DE L'ASSEMBLEA D'IGUALS

Atès que els rols tenen responsabilitats no podem obligar ningú a assumir-los; per 

tant, s'han d'escollir democràticament entre els candidats que es presentin voluntària-

ment. 

1. Delimitem les funcions dels rols de la nostra assemblea:

PRESIDENT

VICEPRESIDENT

SECRETARI

DEFENSOR DELS 
ESTUDIANTS

VOCAL DE LA 
IGUALTAT

MEDIADORS DE 
CONFLICTES

RESTA DE SOCIS 
DE L'ASSEMBLEA

REPRESENTANT 
DELS DOCENTS

AFEGIU-NE 

D'ALTRES:



2. Seleccionem democràticament les persones que assumiran cada rol.

3. Cada representant signarà un contracte acceptant lliurement assumir aquest càrrec i 

les funcions que se'n desprenen (s'adjunta model de contracte).

President:

Vicepresident:

Secretari:

Defensor dels estudiants:

Vocal de la igualtat:

Mediadors de conflictes: 

Resta de socis de l'assemblea:

Representant dels docents:



El Sr. / La Sra.                                                                                     amb  DNI:                             ,

assumeix lliurement en qualitat d'alumne del curs:                              , acomplir les 

funcions assignades al càrrec:                                                             en l'assemblea 

de convivència, durant el període de                                                en el curs acadèmic 

                                               . Perquè consti signo aquest document.

A                                      a                      de                    de     

Signat:        

MODEL DE CONTRACTE 



Tot i que de vegades pot resultar molest que estiguin constantment recordant-nos les 

normes, entendre'n la necessitat no només per a la convivència, sinó també per promoure 

el desenvolupament personal individual, és un grau de maduresa que hem d'assolir tots. 

Les normes s'han d'ajustar al seu grau de maduresa i d'adquisició. De manera que no té 

sentit educar en una norma que ja s'ha adquirit. D'aquí que aquestes normes requereixin 

una revisió. De la mateixa manera, les normes s'han d'establir de manera consensuada per 

aquells que les han d'aprendre i respectar. Partint del que hem exposat, analitzarem les 

normes de convivència del vostre centre.

1. Anoteu les normes de convivència del centre i indiqueu si és implícita o explícita.

2. Normes de convivència que se seguiran a l'aula, consensuades a l'assemblea, així com la 
sanció davant l'incompliment.

Fitxa 5: NORMES DE CONVIVÈNCIA DEL CENTRE I MILLORA DE LES 
NORMES DE CONVIVÈNCIA PER PREVENIR L'ASSETJAMENT ESCOLAR

NORMES DEL CENTRE Implícita Explícita 

NORMES DEL CENTRE Implícita Explícita 



ANNEX. FITXES SESSIÓ 2
Fitxa 6. TIPUS DE RESPOSTA DAVANT ELS CONFLICTES

El conflicte d'idees (quan opinem diferent) o d'interessos (quan volem el mateix o coses 

diferents) passa moltes vegades entre dues persones. No és negatiu, ja que afavoreix el 

diàleg, però a vegades no s'aborda bé. N'hi ha que criden i s'enfaden quan no 

aconsegueixen el que volen (resposta agressiva) i no saben que hi ha altres maneres de 

solucionar conflictes. 

T'agradaria conèixer diverses alternatives per resoldre els conflictes?

1. RESPOSTA VIOLENTA

La persona diu el que pensa, sent i vol de males maneres fent 
servir la força (crits, empentes, amenaces). No respecta els 
altres. No deixa que els altres s'expressin. Aquest 
comportament acaba destruint els altres.

2. RESPOSTA PASSIVA

La persona se sent malament quan hi ha un conflicte i prefereix 
callar. No expressa la seva opinió ni el que sent. Aquesta es 
destrueix a si mateixa.

3. RESPOSTA ASSERTIVA

Implica l'expressió directa dels nostres sentiments, pensaments i 
necessitats, respectant els drets dels altres. Hi ha l'assertivitat 
positiva (afalacs, reforços i expressió d'afecte positiu) i la negativa 
(negació, crítiques, sentiments negatius, demanar canvis i 
expressar opinions impopulars). Amb la resposta assertiva tots 
creixen com a persona.

PER SABER-NE 
MÉS:

VÍDEOS:

- http://www.psicoterapeutas.com/paginaspersonales/susana/Estilos_Respuesta.html

- https://prezi.com/nqfkgz3-kflg/estilos-de-respuestas-agresivas-pasivas-y-asertivas/

- https://www.youtube.com/watch?v=-GYCQVojl5Q

- https://www.youtube.com/watch?v=twd30umDERg



Fitxa 7. EL MEU TORN A LA CUA

Us proposem una activitat basada en una notícia real: 
http://www.lne.es/oviedo/2016/06/24/peleas-avalanchas-colas-lograr-plaza/19472
19.html

En Mario s'ha llevat a quarts de cinc de la matinada per anar al centre educatiu. Sap 
que queden poques places per al títol de Formació Professional que vol fer. Ha 
aconseguit posar-se just rere la tanca de l'entrada. Sap que d'aquesta manera serà 
el primer a entrar. Està cansat però sap que ha valgut la pena. Són les vuit en punt 
del matí i el conserge del centre s'acosta a la tanca. En Mario veu que al seu darrere 
hi ha desenes de persones esperant aquest moment. El conserge camina molt a 
poc a poc. Finalment ha arribat a la tanca.  L'obre. I, de cop, es produeix "el caos".  En 
Mario no es pot creure el que acaba de passar. La noia que tenia al darrere li diu: 
"Mira, que llestos que han saltat la tanca! Ho has vist? Ho has vist? Això és el que 
hauríem d'haver fet nosaltres.  Hauríem d'haver saltat la tanca". 
Tot seguit, hi ha empentes, cops de colze, gent corrent i saltant la tanca. La 
finestreta està situada a dins del centre, a uns 100 metres de la tanca. Els més 
ràpids, hàbils i forts són els que han aconseguit arribar-hi els primers.  En Mario s'ha 
quedat decebut, no para de dir-se a si mateix: "Dues hores aquí per res". S'apropa a 
la finestreta dirigint-se a un dels que han saltat la tanca i s'ha col·locat el primer i li 
diu:  
 

 Com es comportarà en Mario?

2. RESPOSTA PASSIVA

1. RESPOSTA VIOLENTA

3. RESPOSTA ASSERTIVA



2. RESPOSTA PASSIVA

Mario: —Perdona, però aquest és el meu lloc. Jo era el primer esperant rere la tanca.

Andrés: —I a mi què m'expliques? No em ratllis amb collonades. M'és igual.

Mario: —D'acord, entesos. Me'n vaig a casa. No tinc ganes de tenir merders.

1. RESPOSTA VIOLENTA

Mario: —Què fas? Aparta't que jo era el primer esperant rere la tanca!

Andrés: —I a mi què m'expliques? No em ratllis amb collonades.  M'és igual.

Mario: —No t'ho penso permetre. Qui t'has pensat que ets? Fora d'aquí (l'empeny fort). 

Andrés: —Ets idiota (els dos nois es comencen a barallar. Arriba el conserge i els diu que 

entrin en una sala a esperar que vinguin les forces de l'ordre públic).

3. RESPOSTA ASSERTIVA

Mario: —Perdona, em sembla que no te n'has adonat, però jo era el primer esperant rere 

la tanca i em toca a mi entregar la sol·licitud primer. Te n'hauràs d'anar al final de la cua.

Andrés: —I a mi què m'expliques? No em ratllis amb collonades. M'és igual.

Mario: —No és just. Has saltat la tanca. Has d'entendre que el lloc no és teu, sinó de qui 

arriba primer.

Andrés: —Això no és veritat. Aquest lloc és meu perquè sóc més espavilat que tu. I si em 

fas enfadar serà molt pitjor. 

Mario: —Entenc que t'enfadis, però jo també estic enfadat perquè he matinat molt per 

ser el primer.

Andrés: —M'és igual si has matinat. Ja te'n pots anar a casa a descansar. Em toca a mi. 

Mario: —Em sembla que no m'entens. Serà millor que expliquem tot això a les forces de 

l'ordre públic. 



http://www.bastadebullying.com/videos.php#contentVideos

http://www.ciberbullying.com/cyberbullying/

https://www.savethechildren.es/donde/espana/violen-
cia-contra-la-infancia/acoso-escolar-bullying

http://www.acabemosconelbullying.com/recur-
sos/pdf/BULL_alumnos.pdf

RECORDA QUE:
1._______________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________

4. _______________________________________________________________________

5. _______________________________________________________________________

Perquè aprenguis a valorar com pot arribar a ser d'important el teu ajut en la lluita contra 

l'assetjament escolar t'animem a visitar les pàgines web següents.

Un cop s'hagi consultat i exposat a classe la informació que ens ofereixen les diverses 
pàgines web és important assenyalar quines idees hi ha al darrere.

Fitxa 8: denunciar l'assetjament escolar. ALGUNES WEBS AMIGUES

Prou de bullying: no et quedis callat

Pantallas Amigas. Assetjament escolar - Ciberassetjament entre 
iguals

Save the Children a Espanya / Violència contra la infància / 
Assetjament escolar o bullying

Riure amb el bullying te'n fa còmplice



Tot seguit hem d'elaborar el protocol d'actuació davant l'assetjament escolar de l'aula. 

Per això us facilitem un exemple de format que podeu utilitzar, però us animem a 

donar-li el vostre toc de creativitat.

Fitxa 9: PROTOCOL D'ACTUACIÓ DAVANT L'ASSETJAMENT ESCOLAR

COM S'ELABORA UN PROTOCOL D'ACTUACIÓ?

PROTOCOL D'ACTUACIÓ DAVANT L'ASSETJAMENT ESCOLAR. AULA _____________

- Cal treballar un sol protocol per a tota la classe.

- S'han de recollir totes les aportacions dels alumnes.

- S'ha de determinar el nombre de passos que hi posarem.

- S'han de seleccionar i organitzar les aportacions.

- S'ha de crear el protocol, determinant-ne el disseny (format, color, 

mida, etcètera), així com la ubicació a l'aula.

Perquè tota la classe sàpiga com cal funcionar davant l'assetjament escolar és 

essencial que elaborem un protocol d'actuació.

QUÈ ÉS UN PROTOCOL D'ACTUACIÓ? 

El protocol d'actuació és un document que ens indica els passos que cal fer per afrontar 

una situació. Generalment els passos van enumerats. Tothom els ha de conèixer i hem 

d'intentar complir-los.

PAS 1

PAS 2

PAS 3

PAS 4

PAS 5

· _ _ _ _ _ _ _ · _ _ _ _ _ _ _ · _ _ _ _ _ _ _ · _ _ _ _ _ _ _ · _ _ _ _ _ _ _



Comunicació 
en Llengua 
Castellana

- Utilització d'estratègies de 
comunicació oral en llengua 
castellana. Si s'escau, llengua 
cooficial.
- Recursos digitals. 

Escolta activa, habilitats socials, 
assertivitat, empatia, etc. 
Processos de negociació i presa de 
decisions.
El treball cooperatiu.
Educació per al consum crític de les 
noves tecnologies de la informació i 
comunicació per prevenir el 
ciberbullying.
El llenguatge publicitari.
Narració i descripció (elaboració del 
guió).
Lectura i expressió oral.

Comunicació 
en Llengua 
Estrangera

- Anàlisi i producció de 
missatges orals (normes, 
relacions socials, etc.).
- Recursos digitals, 
informàtics i bibliogràfics per 
solucionar problemes de 
comprensió o per cercar 
informació, idees i opinions 
necessàries per a la 
realització d'una tasca.
- Redacció, en suport de 
paper i digital, de textos de 
certa complexitat.
- Identificació i interpretació 
dels elements culturals més 
significatius dels països de 
llengua estrangera.

Coneixement d'un mateix i dels 
altres. Conductes responsables.
Hàbits de respecte i cura envers els 
éssers vius (convivència, drets, ètica, 
etc.).
Estratègies per a la resolució de 
conflictes.
Escolta activa, empatia, habilitats 
socials, etc.
El treball cooperatiu.
Educació per al consum crític de les 
noves tecnologies de la informació i 
comunicació per prevenir el 
ciberbullying.
El llenguatge publicitari.
Narració i descripció (elaboració del 
guió).
Lectura i expressió oral.
Traducció del títol o guió. 

Mòdul Continguts llei Continguts bullying

ANNEX: CONTINGUTS DELS REIALS DECRETS I LA SESSIÓ EXPRÉS 

Mòduls comuns o voluntaris per a tots els títols 



Matemàtiques
Aplicades

- Ciències aplicades al 
context personal i 
d'aprenentatge d'un camp 
professional. Resolució de 
problemes senzills.

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

Mòdul 
professional: 
Formació i 
orientació 
laboral

- Cerca activa de feina. 
Anàlisi dels interessos, les 
aptituds i les motivacions 
personals per a la carrera  
professional.
- Gestió del conflicte i equips 
de treball.
- Drets i deures. Negociació 
col·lectiva.
- Riscos ambientals, socials, 
psicosocials, etc. 
- Mesures de prevenció i 
protecció individual i 
col·lectiva.

Educació per al consum crític de les 
noves tecnologies de la informació i 
comunicació per prevenir el 
ciberbullying.
Coneixement d'un mateix i dels 
altres. Conductes responsables
Hàbits de respecte i cura envers els 
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, 
l'autoestima, l'autoconcepte, 
motivació, etc.
El treball cooperatiu.
Vinculat al minicurt. 

Mòdul 
professional: 
Formació en 
centres de 
treball

- Identificació de l'estructura i 
l'organització empresarial: 
qualitat, recursos humans, 
clients, etc.
- Actituds personals: empatia, 
puntualitat.
- Actituds professionals: 
ordre, neteja, responsabilitat i 
seguretat.
- Actituds davant la 
prevenció de riscos laborals i 
ambientals.
- Jerarquia a l'empresa.
 - Comunicació amb l'equip 
de treball.
- Gestió de projectes i grups 
de treball.

Desenvolupament de la creativitat, 
l'autoestima, l'autoconcepte, 
motivació, etc.
El treball cooperatiu. 
Coneixement d'un mateix i dels 
altres. Conductes responsables
Hàbits de respecte i cura envers els 
éssers vius (convivència, drets, ètica, 
etc.).
Estratègies per a la resolució de 
conflictes.
Escolta activa, empatia, habilitats 
socials, etc.
Expressió i desenvolupament 
emocional.
Educació per al consum crític de les 
noves tecnologies de la informació i 
comunicació per prevenir el 
ciberbullying.
Vinculat al minicurt.

Mòdul Continguts llei Continguts bullying

ANNEX: CONTINGUTS DELS REIALS DECRETS I LA SESSIÓ EXPRÉS 



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


