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1. INTRODUCCIÓ

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.

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
fonamentals.

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 els 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 Primària:

PRIMÀRIA
Ciències de la Natura
Ciències Socials
Llengua i Literatura
Matemàtiques
Primera Llengua Estrangera
Educació Artística i Musical
Educació Física
Valors Socials i Cívics

3. VINCULACIÓ AMB EL CURRÍCULUM DE PRIMÀRIA
3.1. FINALITATS
El desenvolupament de la convivència entre escolars contribueix a la consecució de les
ﬁnalitats establertes a l'Educació Primària del Sistema Educatiu, recollides a l'article 7 de la
Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa i a l'article
6 del Reial decret 126/2014, de 28 de febrer, pel qual s'estableix el currículum bàsic de
l'Educació Primària. De manera global es recull que la ﬁnalitat de l'Educació Primària és:

"facilitar als alumnes i les alumnes els aprenentatges de l’expressió
i la comprensió oral, la lectura, l’escriptura, el càlcul, l’adquisició de
nocions bàsiques de la cultura, i l’hàbit de convivència així com els
d’estudi i treball, el sentit artístic, la creativitat i l’afectivitat, amb la
ﬁnalitat de garantir una formació integral que contribueixi al ple
desenvolupament de la personalitat dels alumnes i les alumnes i
de preparar-los per cursar amb aproﬁtament l’educació secundària
obligatòria. L’acció educativa en aquesta etapa ha de procurar la
integració de les diferents experiències i aprenentatges de
l’alumnat i s’ha d’adaptar als seus ritmes de treball. (Reial decret
126/2014, de 28 de febrer, pàg. 19353).

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.

3.2. COMPETÈNCIES
Segons el Reial Decret 126/2014, de 28 de febrer, pel qual s'estableix el
currículum bàsic de l'Educació Primària, a l'article 2 (pàg.19352), es
determinen les competències clau següents:

1

Comunicació lingüística

2

Competència matemàtica i competència bàsica en ciència i
tecnologia

3

Competència digital

4

Aprendre a aprendre

5

Competències socials i cíviques

6

Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor

7

Consciència i expressions culturals

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, 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 situacions 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 cooperatiu, 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 expressar des d'un enfocament artísticocultural la denúncia a les situacions d'assetjament escolar al cartell
publicitari.

3.3. OBJECTIUS
L'article 7 del Reial decret 126/2014, de 28 de febrer, determina els objectius
que en l'Educació Primària contribuiran a desenvolupar en els nens i nenes les
capacitats que els permetin:
a)

Conèixer i apreciar els valors i les normes de convivència,

aprendre a obrar d’acord amb aquestes, preparar-se per a l’exercici actiu de la
ciutadania i respectar els drets humans, així com el pluralisme propi d’una
societat democràtica.
b)

Desenvolupar hàbits de treball individual i d’equip, d’esforç i de

responsabilitat en l’estudi, així com actituds de conﬁança en si mateix, sentit
crític, iniciativa personal, curiositat, interès i creativitat en l’aprenentatge, i
esperit emprenedor.
c) Adquirir habilitats per a la prevenció i per a la resolució pacíﬁca de
conﬂictes, que els permetin actuar amb autonomia en l’àmbit familiar i
domèstic, així com en els grups socials amb els quals es relacionen.
d) Conèixer, comprendre i respectar les diferents cultures i les
diferències entre les persones, la igualtat de drets i oportunitats d’homes i
dones i la no-discriminació de persones amb discapacitat.
e)

Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana i, si

n’hi ha, la llengua cooﬁcial de la comunitat autònoma i desenvolupar hàbits de
lectura.
f)

Adquirir, almenys, en una llengua estrangera la competència

comunicativa bàsica que els permeti expressar i comprendre missatges senzills
i sortir-se’n en situacions quotidianes.

3. VINCULACIÓN CON EL CURRÍCULO DE PRIMARIA
g) Desenvolupar les competències matemàtiques bàsiques i iniciar-se en
la resolució de problemes que requereixin la realització d’operacions elementals
de càlcul, coneixements geomètrics i estimacions, així com ser capaços
d’aplicar-los a les situacions de la seva vida quotidiana.
h)

Conèixer els aspectes fonamentals de les ciències de la naturalesa, les

ciències socials, la geograﬁa, la història i la cultura.
i)

Iniciar-se en la utilització, per a l’aprenentatge, de les tecnologies de la

informació i la comunicació i desenvolupar un esperit crític davant els missatges
que reben i elaboren.
j)

Utilitzar diferents representacions i expressions artístiques i iniciar-se

en la construcció de propostes visuals i audiovisuals.
k) Valorar la higiene i la salut, acceptar el propi cos i el dels altres,
respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport com a mitjans per
afavorir el desenvolupament personal i social.
l)

Conèixer i valorar els animals més propers a l’ésser humà i adoptar

maneres de comportament que n’afavoreixin la cura.
m) Desenvolupar les seves capacitats afectives en tots els àmbits de la
personalitat i en les seves relacions amb els altres, així com una actitud contrària
a la violència, als prejudicis de qualsevol tipus i als estereotips sexistes.
n)

Fomentar l’educació viària i les actituds de respecte que incideixin en

la prevenció dels accidents de trànsit
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 d'Educació
Primària: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l i m anteriorment exposats.

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 Primària
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.

• Ciències de la Natura. Finalitat LOMCE: "Desenvolupament d'actituds i valors, els
continguts seleccionats han de promoure la curiositat, l'interès i el respecte envers
un mateix i envers els altres".
• Ciències Socials. Finalitat LOMCE: "Aprendre a viure en societat, coneixent els
mecanismes fonamentals de la democràcia i respectant les regles de la vida
col·lectiva"
• Llengua Castellana i Literatura. Finalitat LOMCE: "Aportar les eines i els
coneixements necessaris per sortir-se'n satisfactòriament en qualsevol situació
comunicativa de la vida familiar, social i professional".
• Matemàtiques. Finalitat LOMCE: "Les matemàtiques permeten conèixer i
estructurar la realitat, analitzar-la i obtenir informació per valorar-la i prendre
decisions; són necessàries en la vida quotidiana, per aprendre a aprendre i també per
allò que el seu aprenentatge aporta a la formació intel·lectual general i la seva
contribució al desenvolupament cognitiu. L'ús de les eines matemàtiques permet
abordar una gran varietat de situacions".
• Primera Llengua Estrangera. Finalitat LOMCE: "La capacitat de comunicació és el
primer requisit que ha de complir l'individu per sortir-se'n en un context cada vegada
més pluricultural i plurilingüe".

• Educació Artística. Finalitat LOMCE: "L'ésser humà utilitza tant el llenguatge plàstic
com el musical per comunicar-se amb la resta d'éssers humans".
• Educació Musical. Finalitat LOMCE: "Destinat al desenvolupament de capacitats
expressives i creatives des del coneixement i la pràctica de la dansa".
• Educació Física. Finalitat LOMCE: "La competència motriu evoluciona al llarg de la
vida de les persones i desenvolupa la intel·ligència per saber què cal fer, com, quan i
amb qui en funció dels condicionants de l'entorn".
• Valors Socials i Cívics.. Finalitat LOMCE: "Reforça la preparació de les persones per
actuar com a ciutadans participatius i implicats en la millora de la cohesió, la defensa
i el desenvolupament de la societat democràtica".

Ciències de la Natura
Blocs

Bloc 1

Continguts llei

Continguts assetjament escolar o bullying

- Educació per al temps

- Educació per al consum crític de les

d'oci i el temps lliure.

noves tecnologies de la informació i

- Iniciació a l'activitat

comunicació per prevenir el

cientíﬁca.

ciberbullying.

Bloc 2

- L'ésser humà i la salut.

Bloc 3

- Els éssers vius.

Coneixement d'un mateix i dels altres.

Activitats

1, 2, 3, 4 i 5

1, 2, 3, 4 i 5

Conductes responsables.
Hàbits de respecte i cura envers els
éssers vius (convivència, drets, ètica,
etc.).

1, 2, 3, 4 i 5

Ciències Socials
Blocs

Continguts llei

Continguts assetjament escolar o bullying

Activitats

Estratègies per a la resolució de

Bloque 1

Continguts comuns

conﬂictes, utilització de les normes de

1, 2, 3, 4 i 5

convivència i valoració de la
convivència pacíﬁca.

Viure en societat. Drets i

Bloque 3

Valors, normes, ètica, etc.
1, 2, 3, 4 i 5

deures dels ciutadans.

Llengua Castellana i Literatura
Blocs

Bloque 1

Continguts llei

Comunicació oral.

Continguts assetjament escolar o bullying

Escolta

activa,

empatia,

habilitats

Activitats

3, 4 i 5

socials, etc.

Joc de rol sobre els diversos papers de

Bloque 5

Educació literària.

l'assetjament escolar.
Desenvolupament de l'empatia, les
emocions, etc.

1, 2, 3, 4 i 5

Matemàtiqu
Blocs

Bloc 1

Continguts llei

Continguts assetjament escolar o bullying

Processos, mètodes i

Expressió i desenvolupament

actituds en

emocional.

matemàtiques.

Desenvolupament de la creativitat,

Activitats

1, 2, 3, 4 i 5

l'autoestima, l'autoconcepte, etc.
Resolució de problemes de la vida

Bloc 2

quotidiana emprant les habilitats

Números.

3, 4 i 5

socials adequades.

Primera Llengua Estrangera
Blocs

Continguts llei

Bloc 2

Producció de textos

Escolta

orals.

socials, etc.

Continguts assetjament escolar o bullying

activa,

empatia,

habilitats

Activitats

3, 4 i 5

Educació Artística
Blocs

Continguts llei

Continguts assetjament escolar o bullying

Activitats

Ús de les tecnologies de la informació
i la comunicació de manera

Bloc 1

Educació audiovisual.

1, 2, 3, 4 i 5

responsable per prevenir el
ciberbullying.
Cine fòrum sobre els papers de la
dinàmica del bullying.

Expressió artística.

Bloc 2

Expressió i desenvolupament
emocional.

1, 2, 3, 4 i 5

Desenvolupament de la creativitat,
l'autoestima, l'autoconcepte, etc.

Educació Musical
Blocs

Continguts llei
La música, el

Bloc 3

moviment i la
dansa.

Continguts assetjament escolar o bullying

Expressió

corporal

d'interacció social.

com

a

Activitats

forma
1, 2, 3, 4 i 5

Educació Física
Blocs

C

E

Continguts llei

Continguts assetjament escolar o bullying

Accions motrius en

Estratègies col·lectives, respecte a les

situacions de cooperació,

normes, resolució de problemes i

amb oposició o sense.

treball en grup.

Accions motrius en

Creativitat i expressió corporal com a

situacions d'índole

formes d'interacció. Autoestima i

artística o d'expressió.

autoconcepte.

Activitats

1, 2, 3, 4 i 5

3i5

Valors Socials i Cívics
Blocs

Continguts llei

Continguts assetjament escolar o bullying

Activitats

Respecte i dignitat personal. Foment

Bloc 1

La identitat i la dignitat

de la solidaritat, l'autocontrol, les

de la persona.

emocions, les habilitats socials, la
resolució de conﬂictes, la motivació,
els valors socials, l'ètica, etc.

NORMATIVA
Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa
Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero

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
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