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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 cartell publicitari de sensibilització contra l'assetjament escolar
que reﬂecteixi solucions concretes dels alumnes per poder-lo combatre. Es tracta
d'un material visual que pretén captar l'atenció de l'espectador a través d'imatges
principalment i breus textos que respon a un patró d'estètica creatiu.
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 el cartell també vagi acompanyat d'una audiodescripció
(d'una durada màxima d'un minut) per fer que la peça sigui accessible a persones
amb discapacitat visual.

Per a la realització d'aquest cartell, us oferim una unitat didàctica composta de
cinc activitats que es desenvoluparan en tres sessions d'una hora. Les dues
primeres sessions 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 consistirà en la creació de la
composició artística del cartell publicitari amb què es participarà en el Concurs
Escolar.

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 cartell publicitari de sensibilització contra
l'assetjament (obligatori).

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 a l'èxit d'aquest
programa. Per això és fonamental 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
dissenyar un cartell publicitari sobre l'assetjament
escolar per presentar al Concurs Escolar.

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 escolars 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 escolar,
hi estem tots implicats (assetjat, assetjador, espectadors, no implicats,
familiars, professorat i la resta d'agents educatius i socials).
Per això us oferim activitats dinàmiques que els arrosseguen 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 Primària atesa la diversitat (ètnica, sexual, per raó
de discapacitat, d'índole religiosa...).

3. COMPETENCIAS
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:

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

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.
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 cartell publicitari i la seva audiodescripció 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.

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.

- 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, de l'odi, rancor,
enveges i qualsevol altra emoció que ens destrueix com a éssers humans i revalorar el
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 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.

- 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 d'imatges, així com factors i
aspectes que cal tenir en compte en la realització d'un cartell: elements que cal
incorporar-hi, dimensions, ﬁnalitat i interpretació.
- El llenguatge publicitari. El paper del títol en el cartell publicitari. La narració artística
interpretativa. El discurs descriptiu.
- 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.

6. PRINCIPIS METODOLÒGICS
Atorgar a l'alumne el protagonisme de l'acció educativa, sense
menyscabar la labor docent. Partir de les seves vivències, els seus
coneixements i emocions a cada activitat.
Promoure l'aprenentatge per 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 la creació
col·lectiva.

Mirar d'abordar aquesta unitat des de diferents àrees (naturals, socials, matemàtiques,
llengua, artística, música, física i cívica).
Promoure un aprenentatge signiﬁcatiu.
Fomentar la creativitat, la motivació, l'enfocament lúdic, la innovació i la globalització.

7. SESSIONS I ACTIVITATS
A la taula següent s'especiﬁquen les activitats de què consten les tres sessions:

Sessions
Sessió 1: Bases principals
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Activitats
Activitat 1. Descobrim les nostres
diferències sense ser indiferents.

iguals (opcional).
Activitat 2. Tots per a un i un per a tots.

Activitat 3. Sempre hi ha alternatives.
Sessió 2: Activistes contra
l'assetjament (opcional).

Activitat

4.

El

teu
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davant

l'assetjament.
Sessió 3: Creació del
cartell publicitari de

Activitat 5. Una imatge que commou i

sensibilització contra

promou.

l'assetjament (obligatori).

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 modalitat s'adaptarà segons les necessitats de l'alumnat per minimitzar les barreres per a
l'aprenentatge i la participació.

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. 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), aquesta activitat
promou 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.

3. OBJECTIUS
- Aprendre 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.
- 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 convivència 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.

4. 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. Responsabilitat compartida.
Concepte de norma. La necessitat de les normes escolars. Establiment de
normes.

5. DESENVOLUPAMENT
Aquesta sessió es duu a terme mitjançant la realització de dues activitats. La
primera consisteix en la presa de consciència de les diferències com a una cosa
natural a 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 a aprendre a
valorar les normes com una cosa positiva i necessària per a la vida en comunitat.

5.1. Activitat 1. DESCOBRIM LES NOSTRES DIFERÈNCIES
SENSE SER INDIFERENTS
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 mira un curtmetratge i a partir d'aquí es posa l'èmfasi en
el respecte a les diferències, des d'un enfocament de tot l'enriquiment i les coses
positives que comporten. 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.

5.2. Activitat 2. TOTS PER A UN I UN PER A TOTS
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. Fitxa 3:
Funcions d'una assemblea. Fitxa 4: Assignació de rols de l'assemblea. Fitxa 5:
Normes de convivència del centre i millora de les normes de convivència per
prevenir 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).

SESSIÓ 2: ACTIVISTES CONTRA L'ASSETJAMENT (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 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. 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), aquesta activitat promou 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

3. 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.

4. 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, de l'odi, rancor, enveges i qualsevol altra emoció
que ens destrueix com a éssers humans i revalorar el
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 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.

5. DESENVOLUPAMENT
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.

5.1. Activitat 3. SEMPRE HI HA ALTERNATIVES
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 de rols conﬂictiva en què intervenen diversos personatges que afrontaran el
conﬂicte de diverses maneres. Es poden fer servir dues modalitats diferents d'utilitzar la
narració recollida 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 a esceniﬁcar-ho amb guinyols o
amb joc de rol. La segona 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).
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 habilitats socials, expressió i desenvolupament emocional,
resolució de conﬂictes, la creativitat, la interdependència, ètica i moralitat, empatia,
equitat, solidaritat, entre d'altres.

5.2. 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
observin i anotin les solucions que els semblin més apropiades. La segona modalitat,
depenent de la disponibilitat d'equips informàtics, consisteix en el fet que siguin els
mateixos alumnes que consultin les webs 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. Per aquesta raó, 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 nens crearan 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 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 audiodescripció d'un minut de durada i d'un títol que no superi 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:
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

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, mitjançant l'expressió artística.
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.

3. CONTINGUTS
De la mateixa manera, segons els continguts establerts per la
LOMCE (la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la
millora de la qualitat educativa) per a l'etapa d'Educació Secundària, s'ha establert una vinculació amb els continguts 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 que és al ﬁnal del
document, on es detallen els continguts LOMCE i de la sessió
exprés per assignatures, i el document 2 d'aquest concurs en
què es recull la vinculació de l'assetjament escolar amb els
continguts LOMCE.

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 superadores 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 d'imatges, així com criteris
d'adequació i ajust de les imatges al tema del Concurs i a la situació escollida.
Factors i aspectes que cal tenir en compte en la realització d'un cartell: elements que cal
incorporar, dimensions, ﬁnalitat i interpretació.
El llenguatge publicitari. El paper del títol en el cartell publicitari.
La narració artística interpretativa. El discurs descriptiu.
El valor de la participació i la responsabilitat ciutadana en la convivència. La importància
de promoure la implicació de tots en la millora de la convivència escolar i promoure
l'activisme contra l'assetjament escolar.

4. DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ EXPRÉS
Activitat 5. UNA IMATGE QUE COMMOU I PROMOU
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, hem
desglossat 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,
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, el missatge
concret que volem transmetre.

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'adapten 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.
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 o missatge principal
DURADA: 5 minuts.
MATERIALS: Pissarra o paper continua, ordinador, bolígrafs, pintura...
DESENVOLUPAMENT: Els alumnes hauran de dissenyar o pintar el missatge principal
del seu cartell (ja acordat prèviament en comú). Es tracta d'un títol breu i directe (no
superarà els 140 caràcters, ja que posteriorment l'haureu d'escriure també a la web en
pujar el treball) i que aconsegueixi captar l'atenció del lector. Podreu escollir si ho voleu
fer a mà o amb eines digitals, així com la mida, els colors, la tipograﬁa de les lletres,
etcètera.

4.5. Audiodescripció del cartell

DURADA: 10 minuts.
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 de
sensibilització, procedireu a fer una audiodescripció del
treball realitzat per facilitar la interpretació del cartell al jurat
així com per garantir l'accessibilitat universal del cartell.
Aquesta audiodescripció tindrà una durada màxima d'un
minut i haurà de ser tan concreta i clara com sigui possible i
de permetre imaginar el cartell a les persones amb
discapacitat visual. És fonamental tenir en compte: fer una
pronunciació clara, evitar possibles sorolls de fons, respectar
les pauses de lectura, etcètera. Podreu gravar aquesta
audiodescripció fàcilment amb un mòbil o a través de l'Àrea
Privada de la web.

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

pujar-ne la imatge a la web a través de la Zona Privada del professor en format JPG amb
un pes màxim de 2 MB.

5. RECOMENDACIONES PARA LA SESIÓN 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
participació inclusiva 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. FITXES SESSIÓ 1
Fitxa 1: DESCOBRIM LES NOSTRES DIFERÈNCIES SENSE SER
INDIFERENTS

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. Escric les meves diferències i les expresso.

3. Com se sent la protagonista?

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

5. Aprenc a valorar les meves diferències i les dels altres. Encercla el que estiguis
disposat a fer per valorar positivament les diferències i completa aquesta llista
afegint-n'hi alguna més.
De mi

Dels meus companys

No permetré que es

No permetré que es

burlin d'allò que em fa

burlin d'allò que els fa

diferent.

diferents.

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

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

Li recordaré que sóc

Li recordaré que és

diferent, però que

diferent, però que

tots ho som.

tots ho som.

Demanaré ajut a

Demanaré ajut a

algú quan cregui

algú quan cregui

que no em

que no respecten un

respecten.

altre company.

AFEGEIX-N'HI MÉS:

AFEGEIX-N'HI MÉS:

Fitxa 2: IDENTIFIQUEM L'ASSETJAMENT ESCOLAR COM UN PROBLEMA

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

2. Coneixem altres situacions d'assetjament escolar:

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 3. FUNCIONS D'UNA ASSEMBLEA D'IGUALS

President:
Dirigeix les sessions segons els objectius proposats i organitza les tasques
que cal dur a terme.

Secretari:
Escriu tot el treball que s'ha fet.

Vocal o encarregat d'Igualtat:
S'encarrega de la igualtat de la classe: per alguna diferència entre nois i
noies...

Defensor d'estudiants:
Escolta el que demanin els companys segons la urgència.

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

Presidente:

Nom:

Secretari:

Nom:

Encarregat d'Igualtat

Nom:

Defensor d'estudiants

Nom:

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

Anota les normes de convivència del teu centre i valora les possibles coses que
caldria canviar o millorar afegint-les a l'esquema.

Normes de convivència del centre

Millora de les normes de convivència
per prevenir l'assetjament escolar

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. Al ﬁnal s'enfada per
actuar com un covard.
Es destrueix a si mateixa.

3. RESPOSTA ASSERTIVA
La persona diu el que sent i pensa de bones maneres, sense fer
mal als altres.
Tots creixen com a persona.

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

PER SABER-NE MÉS:- https://prezi.com/nqfkgz3-kﬂg/estilos-de-respuestas-agresivas-pasivas-y-asertivas/
VÍDEOS:

- https://www.youtube.com/watch?v=-GYCQVojl5Q
- https://www.youtube.com/watch?v=twd30umDERg

Fitxa 7. EL MEU TORN A LA CUA

La professora de la Carlota ha dit moltes vegades a l'aula com n'és d'important d'arribar
puntual i mantenir en orde la ﬁla d'entrada a classe. La Carlota és una alumna molt
responsable que treu bones notes i li ha demanat a la mare que la desperti abans per
intentar arribar la primera. Sap que serà difícil perquè en Pere és un nen que està
acostumat a anar sempre el primer a la ﬁla. Aquest matí en arribar a l'escola, la Carlota
es troba amb dos dels seus companys, la Paula i en Mario.
Carlota: Hola, Paula. Hola, Mario.
Mario: Hola, Carlota.
Paula: Avui has arribat la primera, tal com volies.
Carlota: Sí. M'he hagut de llevar ben d'hora, però ho he aconseguit. Potser un altre dia
seràs tu, la primera.
Paula: Això seria fantàstic. Demà aniré més de pressa vestint-me i potser arribaré la
primera.
Mario: Aquí tenim en Pere. Hola, Pere.
Pere: Hola, Mario. (Sense saludar les noies, en Pere es col·loca el primer a la ﬁla.)
Com es comportarà la Carlota?

1. RESPOSTA VIOLENTA
Carlota: Què fas? Surt d'aquí, que jo he arribat primer!
Pere: M'és igual, jo sempre sóc el primer i no permetré que ningú em tregui el lloc.
Carlota: Doncs jo tampoc ho penso permetre. Qui t'has pensat que ets? Fora d'aquí
(l'empeny).
Pere: Ets idiota (es comencen a barallar. Arriba la professora i els castiga als dos pel mal
comportament).

2. RESPOSTA PASSIVA
Carlota: Perdona, Pere, però aquest és el meu lloc. Jo he arribat primer.
Pere: M'és igual, jo sempre sóc el primer i no permetré que ningú em tregui el lloc.
Entesos?
Carlota: D'acord, entesos. No tinc ganes de tenir merders.

3. RESPOSTA ASSERTIVA
Carlota: Perdona Pere, em sembla que no te n'has adonat, però aquest és el meu lloc. Jo
he arribat la primera.
Pere: M'és igual, jo sempre sóc el primer i no permetré que ningú em tregui el lloc.
Entesos?
Carlota: Sí que ho he entès, però no és just. Has d'entendre que el lloc no és teu, sinó de
qui arriba primer.
Pere: Això no és veritat, aquest lloc és meu per sempre. I si em fas enfadar serà molt
pitjor.
Carlota: Entenc que t'enfadis, però jo també ho estic perquè m'he llevat molt d'hora per
ser la primera.
Pere: M'és igual si t'has llevat d'hora. El primer sempre sóc jo.
Carlota: Em sembla que no m'entens. Serà millor que expliquem tot això a la professora.

Fitxa 8: DENUNCIAR L'ASSETJAMENT ESCOLAR.
ALGUNES WEBS AMIGUES
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.
Prou de bullying: no et quedis callat

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

Pantallas Amigas. Assetjament escolar - Ciberassetjament entre
iguals

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

Save the Children a Espanya / Violència contra la infància /
Assetjament escolar o bullying
https://www.savethechildren.es/donde/espana/violencia-contra-la-infancia/acoso-escolar-bullying

Riure amb el bullying te'n fa còmplice

http://www.acabemosconelbullying.com/recursos/pdf/BULL_alumnos.pdf
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.

RECORDA QUE:
1._______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________

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

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.

COM S'ELABORA UN PROTOCOL D'ACTUACIÓ?
- 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.

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

·_______
PAS 1

PAS 2

·_______

·_______
PAS 3

PAS 4

·_______

·_______
PAS 5

ANNEX: CONTINGUTS LOMCE I SESSIÓ EXPRÉS PER ASSIGNATURES

ASSIGNATURES

CONTINGUT LOMCE

Bloc 1. Iniciar l'alumnat en
l'activitat cientíﬁca.

Ciències
de la Natura

Bloc 1. Educació per al temps
d'oci i el temps lliure.
Bloc 2. L'ésser humà i la salut.
Bloc 3. Els éssers vius.

Bloc 1. Continguts comuns.

Ciències
Socials

Bloc 3. Viure en societat.
Drets i deures dels ciutadans.

Llengua
Castellana
i Literatura

Bloc 1. Comunicació oral.

Matemàtiques

Bloc 5. Educació literària.

Bloc 1. Processos, mètodes i
actituds en matemàtiques.
Bloc 2. Números.

Primera
Llengua
Estrangera

Bloc 2. Producció de textos
orals.

CONTINGUT SESSIÓ EXPRÉS
- Importància de cercar
documentació i aclarir conceptes.
- Consum crític davant la informació
que ens brinden els mitjans de
comunicació i les TIC.
- Efectes de l'assetjament escolar en
la salut psicològica i emocional.
- El valor de la responsabilitat.
- La convivència, l'ètica i els drets
com a aspectes essencials de la
ciutadania.
- Trencar relacions jerarquitzades en
els éssers vius i potenciar la
importància del respecte i la cura.

- Resolució de conﬂictes.
- 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.
- Narració i descripció.
- Lectura i expressió oral.
- Aplicabilitat de les matemàtiques
en processos de creació artística.
Seqüenciació dels processos.
Numeració.
- Concepte de temps.
- Mides (grandària del pòster).
- Distribució espacial i proporcions.

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

ASSIGNATURES

CONTINGUT LOMCE

Bloc 1. Educació audiovisual.

Educació
Artística
Bloc 2. Expressió artística.

Educació
musical

Educació
Física

Valors
Socials i
Cívics

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

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

Bloc 1. La identitat i la dignitat
de la persona

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.
- 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.

- El cos també comunica.
- Concepte de temps.
- La banda musical. Rellevància de
l'equip i del talent singular i
diversiﬁcat.
- 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.
- Interdependència de l'ésser humà.
- Autoestima. - Motivació.
- Autocontrol.

