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SESSIÓ EXPRÉS
CREACIÓ DEL CARTELL PUBLICITARI 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 cartell publicitari 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 cartell haurà d'anar
acompanyat d'una auiodescripció d'un minut de durada i d'un títol que no superarà els 140
caràcters. (Per saber-ne més sobre com organitzar el treball al teu grup aula, consulta el
document Presentació del Concurs).

1. COMPETÈNCIES
Com es pot veure al Document de vinculació amb el currículum, 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), aquesta activitat promou les
competències clau següents:
Comunicació lingüística
Competència matemàtica i competència bàsica en ciència i tecnologia
Competència digital
Aprendre a aprendre
Competències socials i cíviques
Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor
Consciència i expressions culturals

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 cartell.
Realitzar o cercar les imatges per al cartell publicitari de sensibilització.
Crear el cartell publicitari de sensibilització, que potenciarà la creativitat i la llibertat
de l'expressió artística dels alumnes.
Elaborar un títol, que afavorirà l'expressió escrita dels alumnes.
Descriure el treball realitzat en una audiodescripció breu, potenciant la igualtat i
l'expressió oral dels alumnes i 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
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4. DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ EXPRÉS

L'elaboració del cartell s'ha de fer en grup, de manera que es garanteixi la participació de
tots els alumnes i s'afavoreixin les 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 cartell publicitari, es desglossa l'activitat en petites passes 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. RECOPILACIÓ D'IMATGES

DURADA: 15 minuts.
MATERIALS: Revistes, tisores, diaris, càmera de fotos i ordinador amb accés a internet.
DESENVOLUPAMENT:

Un cop coneguda la idea que volem expressar a través del nostre

cartell, haurem de seleccionar o fer les fotograﬁes i les imatges que en formaran part, fomentant
la igualtat d'oportunitats i la inclusió en el grup aula. Cada grup aula farà la selecció d'imatges
que consideri que més bé s'adapta a allò que vol representar. Per a això hi ha diverses opcions:

• Seleccionar retalls de revistes i diaris.
• Utilitzar imatges d'internet.
• Fer fotograﬁes en aquell mateix instant.
• Una barreja de les opcions anteriors.

4.3. REALITZACIÓ GRÀFICA DEL CARTELL

DURADA: 15 minuts.
MATERIALS:

Imatges, pega, tisores, suports materials (cartolines, cartró, paper continu...),

ordinador, programa d'ordinador que permeti tractar imatges (Photoshop, editors en línia,
etcètera).
DESENVOLUPAMENT: Els alumnes faran el cartell amb totes les imatges que hagin seleccionat.
Podran aplicar les tècniques que prefereixin, des de les més tradicionals, com el collage (amb
l'ús de pega i tisores), ﬁns a qualsevol programa d'ordinador que els permeti tractar imatges
(Photoshop, editors en línia, etcètera).

4.4. ELABORACIÓ DEL TÍTOL
DURADA:

5 minuts.

MATERIALS:

Pissarra o paper continua, ordinador, bolígrafs, pintura...

DESENVOLUPAMENT: Els alumnes escolliran el títol del cartell en funció de tal com l'hagin anat
creant als passos anteriors. Es tracta d'un títol breu i directe (no superarà els 140 caràcters) i que
aconsegueixi captar l'atenció del lector sense que sigui de mal gust. S'escollirà un títol per al
cartell publicitari de sensibilització per a la participació en el Concurs que no superi els 140
caràcters. En aquests casos caldrà seleccionar amb una cura especial el tipus de lletra (Arial,
Times New Roman, Tahoma...), els colors i la mida, etcètera.

4.5. AUDIODESCRIPCIÓ DEL CARTELL
DURADA: 10 minuts.

4.5. AUDIO-DESCRIPCIÓN DEL CARTEL

MATERIALS: Ordinador amb accés a internet, micròfon o algun altre sistema que permeti gravar
una pista d'àudio directament.
DESENVOLUPAMENT: Un cop creat el cartell publicitari, procedireu a fer una audiodescripció
del que s'ha volgut transmetre amb el treball que heu realitzat per facilitar la interpretació del
cartell al jurat així com per garantir-ne l'accessibilitat universal. Aquesta audiodescripció serà
d'una durada màxima d'un minut i s'haurà d'emetre de la manera més concreta i clara possible,
de manera que permeti l'accessibilitat de les persones que siguin cegues o que tinguin
discapacitat visual i, per tant, puguin entendre el que s'ha volgut expressar amb el cartell. És
fonamental tenir en compte: el volum que utilitzareu, l'eliminació de possibles sorolls de fons,
afegir silencis, etcètera. Es podrà gravar aquesta audiodescripcío a través de l'Àrea Privada a la
zona de pujada de treballs o bé adjuntar un arxiu en format MP4.

4.6. ENVIAMENT DEL CARTELL PUBLICITARI
DURADA:

5 minuts.

MATERIALS: El cartell, l'audiodescripció i un ordinador amb connexió a internet per a l'enviament.
DESENVOLUPAMENT: Un cop acabat el cartell publicitari de sensibilització caldrà enviar-lo en
línia a través de la Zona Privada del professor en format JPG amb un pes màxim de 2 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.

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 cartell.

Per a la sessió serà idoni disposar de retalls, imatges digitals, vídeos... perquè els alumnes
tinguin materials suﬁcients i accessibles per al disseny el dia de l'activitat.

Un cop acabat el cartell és fonamental revisar la claredat en l'exposició de la nostra idea
d'assetjament escolar, comprovant els possibles errors gramaticals que hi pugui haver.

NORMATIVA
Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.
Reial Decret 126/2014, de 28 de febrer, pel qual s'estableix el currículum bàsic de
l'Educació Primària.

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

ANNEX 1
CONTINGUTS DE LA LOMCE I SESSIÓ EXPRÉS PER ASSIGNATURES
ASSIGNATURES

CONTINGUT LOMCE

CONTINGUT SESSIÓ EXPRÉS
- Importància de cercar documentació i aclarir

Bloc 1. Iniciar l'alumnat en l'activitat

conceptes.

cientíﬁca.

- Consum crític davant la informació que ens
brinden els mitjans de comunicació i les TIC.

Ciències de la

Bloc 1. Educació per al temps d'oci i el

- Efectes de l'assetjament escolar en la salut

temps lliure.

psicològica i emocional.
- El valor de la responsabilitat.

Natura
Bloc 2. L'ésser humà i la salut.

- La convivència, l'ètica i els drets com a aspectes
essencials de la ciutadania.

Bloc 3. Els éssers vius.

- Trencar relacions jerarquitzades en els éssers vius
i potenciar la importància del respecte i la cura..

- Resolució de conﬂictes.
Ciències Socials

Bloc 1. Continguts comuns.
Bloc 3. Viure en societat. Drets i
deures dels ciutadans.

Llengua Castellana i
Literatura

Bloc 1. Comunicació oral.

- Normes de convivència.
- Habilitats comunicatives.
- Deures i drets dels éssers humans.
- Responsabilitat moral envers els altres.

- Processos de negociació i presa de decisions.
- El llenguatge publicitari.

Bloc 5. Educació literària.

- Narració i descripció.
- Lectura i expressió oral.

- Aplicabilitat de les matemàtiques en processos

Matemàtiques

Bloc 1. Processos, mètodes i actituds

de creació artística.

en matemàtiques.

- Seqüenciació dels processos. Numeració.
- Concepte de temps.

Bloc 2. Números.

- Mides (grandària del pòster).
- Distribució espacial i proporcions.

- Etimologia del concepte bullying i ciberbullying.
Primera Llengua
Estrangera

Bloc 2. Producció de textos orals.

- Narració descriptiva del cartell publicitari.
- Expressió oral i escrita en llengua estrangera en
l'audiodescripció i el títol.

ASSIGNATURES

CONTINGUT LOMCE

CONTINGUT SESSIÓ EXPRÉS
- Diferències entre imatges ﬁxes i en moviment,
classiﬁcant-les seguint patrons apresos.
- Responsabilitat tecnològica en la cerca, la creació
i la difusió d'imatges.

Educació Artística

Bloc 1. Educació audiovisual.
Bloc 2. Expressió artística.

- Coneixement i ús del llenguatge visual per
representar de manera personal idees, accions i
situacions.
- Realitzar produccions plàstiques seguint pautes
elementals del procés creatiu, experimentant,
reconeixent i diferenciant l'expressivitat dels
diversos materials i tècniques pictòriques i escollint
els més adequats per a la realització de l'obra
planejada.

Educació Musical

Bloc 3. La música, el moviment i la
dansa.

- El cos també comunica.
- Concepte de temps.
- La banda musical. Rellevància de l'equip i del
talent singular i diversiﬁcat.

Bloc c. Accions motrius en situacions de
cooperació, amb oposició o sense.
Educació Física
Bloc e. Accions motrius en situacions
d'índole artística o d'expressió.

- Gestionar l'oposició de manera democràtica.
- Aprenentatge cooperatiu.
- Expressió corporal, posicions pacíﬁques i
violentes.
- Coneixement del cos i la seva representació
artística.

- Respecte i dignitat personal.
Valors Socials i Cívics

Bloc 1. La identitat i la dignitat de la

- Interdependència de l'ésser humà.

persona

- Autoestima. Motivació.
- Autocontrol.

