T’ajudem?
Recursos per a l’Abordatge Integral del Bullying
Centres i Projectes Socioeducatius
www.salutieducacioemocional.com

Promoció bones pràctiques
Abordatge Integral del Bullying

Assessorament
Protocol Bullying

Escola Bosc de Montjuïc (Barcelona)

Assessorament
Pla de Convivència

Escola Montseny (Barcelona)

Us acompanyem a adaptar els
protocols de resposta al conflicte a
la vostra realitat. Facilitem
indicadors d'avaluació, ajudem a la
construcció de circuits, potenciem
les funcions dels equips i aclarim
les fases de resposta.

Us ajudem a revisar, crear i elaborar
el document del pla amb una
estratègia clara, potent i global
envers la promoció de la
convivència i l’abordatge d’un cas
en el marc de la resolució dels
conflictes.

[Treball amb l’equip directiu
i l’equip de valoració de centre]

[Treball amb l’equip directiu
i la comissió de convivència]

Certificació
PDA Bullying®

INS Ridaura (Castell-Platja d’Aro)

Realitzem conjuntament una
auditoria interna de certificació. El
certificat ens permet explicar les
bones pràctiques i també detectar
necessitats per planificar millores
dins l’estratègia de centre/servei.
[Certificat PDA Bullying de Bones Pràctiques
en l’Abordatge Integral del Bullying]
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Estratègia de resposta des dels entorns educatius
Abordatge Integral del Bullying

PROTOCOL ABORDATGE INTEGRAL BULLYING
PLA DE CONVIVÈNCIA

PREVENCIÓ

Provenció

Sensibilització

ABORDATGE D’UN CAS

DETECCIÓ

Observació

Comissió de Convivència

Model SEER d’abordatge integral del Bullying ®

Diagnòstic

ACTUACIÓ

Tipificació

Equip de Valoració

Aturar +
Protegir

Activar +
implicar

Reparar +
Restaurar

Equip de Resposta
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Prevenció: provenir
Abordatge Integral del Bullying

Projectes Educatius
Alumnat

Escola Paco Candel (Hospitalet de Llobregat)

Us ajudem a incloure dins les aules
accions educatives (tallers, projectes
i programes) de desenvolupament
socioemocional en el marc del pla
d’acció tutorial.

Tallers - Xerrades
Famílies

Escola FEDAC (Montcada i Reixac)

Formació
Professorat

INS Marta Estrada (Granollers)

Aportem eines d’aplicació pràctica
dins del context familiar. Educació
de les emocions de l’infant/jove, i
de les pròpies habilitats parentals.

Us acompanyem al desenvolupament
personal, aportem metodologia, i
recursos que us ajudin en el dia a
dia de la realitat de centre.

També us aportem materials
pedagògics i unitats didàctiques.

Ajudem a alinear la mirada del
sistema familiar amb el projecte
educatiu de centre.

Treballem l’educació emocional com
al més gran factor protector en la
promoció del benestar.

[Treball a tots els nivells: infantil, primària,
secundària, cicles i grups NESE]

[També podem treballar en format
jornades en família]

[També us oferim treballar en un format
d’acompanyament d’equip]
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Prevenció: sensibilitzar [1]
Abordatge Integral del Bullying

Tallers i Projectes
Alumnat

Col·legi Sant Ignasi-Sarrià (Barcelona)

Jornades
Alumnat

INS La Ferreria(Montcada i Reixac)

Generem espais vivencials per
poder entrenar la mirada: parlem
del malestar que ens generen les
situacions com el Bullying, les
emocions que hi ha de fons i les
creences que no ens ajuden a
transformar les situacions.

Oferim una proposta de treball
intensiu al voltant del tema de
l’assetjament entre iguals, podent
implicar diferents grups
simultàniament i incorporant el
treball amb tota la comunitat
educativa.

[Treballem des de la mirada de l’Educació
Emocional el Bullying i el Ciberbullying]

[Les Jornades formen part de les
propostes de centre dins un marc de
convivència]

Taller BRUNA
Alumnat

INS Joan Oró (Martorell)

Projectem el curtmetratge “Bruna” i
creem un espai dinàmic i
participatiu de sensibilització,
reflexió i autoconeixement.

[Treballem a través del debat/fòrum i la
vivència cinemocional per desenvolupar
habilitats específiques, factors protectors]
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Prevenció: sensibilitzar [2]
Abordatge Integral del Bullying

CORmetratge
Alumnat

Tallers - Xerrades
Famílies

Formació
Professorat

INS Ridaura (Castell-Platja d’Aro)
Escola Bosc de Montjuïc (Barcelona)

Projecte educatiu de creació
audiovisual per a produir en equip
un curtmetratge sobre l’assetjament
entre iguals amb impacte social
positiu.

[Treballem des d’un recurs audiovisual per
a facilitar la connexió de l’alumnat amb un
aprenentatge-servei]

Escola Bosc de Montjuïc (Barcelona)

Escola Vall de Palau (Sant Andreu de la Barca)

Facilitem un espai per a compartir
conceptes clau que ajudin a
comprendre el fenomen des de la
perspectiva familiar.

Us acompanyem a comprendre el
fenomen Bullying i a aplicar
recursos a cada fase del protocol: la
Prevenció, la Detecció i l’Actuació.

Busquem adquirint eines que
permetin acompanyar des de la llar
en la prevenció, la detecció i també
quan els nostres fills i filles es
veuen implicats en un cas.

Analitzem rols, creences, emocions i
observem els recursos de centre
per tal de posar-los al servei de la
convivència i la resolució dels
conflictes.
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Detecció: Observació del Benestar
Abordatge Integral del Bullying

Tallers Detecció
Alumnat

INS La Ferreria (Montcada i Reixac)

Us proposem accions educatives,
rutines i dinàmiques que permeten
observar el benestar individual i de
grup. També, poder observar les
relacions i els vincles dins les
dinàmiques del sistemes.
[També aportem materials pedagògics i
unitats didàctiques de suport i
consolidació dels aprenentatges]

Espai d’Escolta
Alumnat

Espai EAAF (Barcelona)

Formació Eines
Professorat

Escola Vitae (Barcelona)

Generem un complement a la
tutoria individualitzada en el que,
un cop o dos a la setmana obrim un
espai d’acompanyament
socioemocional específic per a la
promoció del benestar i
l’acompanyament als conflictes.

Us oferim formació específica en
eines d’observació on, des d’una
mirada sistèmica i
d’acompanyament socioemocional,
entrenem dinàmiques i activitats per
a l’observació del benestar des de
l’aula, el centre i l’entorn.

[Professional de SEER integrat dins l’equip
docent i en coordinació amb el departament
d’orientació i els EAPs]

[També podeu accedir a materials pedagògics
i unitats didàctiques de suport]
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Detecció: Tipificació
Abordatge Integral del Bullying

Eines diagnòstiques
Alumnat

CE Montseny (Barcelona)

Generem espais específics
d’observació de les relacions i del
benestar a través de “sociogrames
actius” i dinàmiques de revisió dels
vincles dins el sistema de grup.

[Podem oferir un format de treball on es
genera un informe de les observacions i
una anàlisi dels resultats]
Servei d’Abordatge Integral del Conflicte

Assessorament Cas
Equip de Valoració

Institut Rafael Campalans(Anglès)

Assessorem els vostres equips de
valoració en les intervencions per la
detecció i l’actuació davant d’un cas
o situació d’alerta.
Us ajudem a tipificar, definir
objectius pedagògics i dissenyar el
pla estratègic per l’abordatge cap a
la resolució de tot tipus de
conflicte.
[Podem oferir informe de la tipificació]

Formació Tipificació
Equip de Valoració

Equips de Valoració de la Xarxa Municipal (Castell-Platja d’Aro i S’Agaró)

Us oferim formació específica en
tipificació d’un cas: comprensió del
conflicte i les situacions de risc,
definició d’objectius pedagògics,
planificació de les accions,
coordinació amb els actius del
territori i disseny de les
avaluacions.
[Podem aportar materials de suport i guies
de consolidació]

Catàleg de Serveis Equip SEER / 7

Actuació
Abordatge Integral del Bullying

Tallers Reparació
Alumnat

INS Joaquim Blume (Esplugues de Llobregat)

Ajudem al grup en la presa de
consciència de les seves emocions,
deixar-se sentir per evolucionar els
processos cap a la reparació del
dolor i l’acompanyem a l’elecció
personal de benestar per enfocar la
mirada cap a la restauració.
[També us oferim aquest mateix treball
enfocat cap als equips docents i pels
grups de famílies]
Servei d’Abordatge Integral del Conflicte

Tallers Restauració
Alumnat

Escola Paco Candel (Hospitalet de Llobregat)

Treballem les fortaleses dels infants
i joves envers la seva pròpia
responsabilitat individual. Des
d’aquesta mirada acompanyem a
generar espais i moments de perdó,
comprensió i agraïment a fi de
restaurar el benestar en les
relacions.
[També us oferim aquest mateix treball per a
tota la comunitat educativa]

Formació Abordatge
Professorat

INS Cubelles (Cubelles)

Us oferim formació específica en
eines d’acompanyament
socioemocional del conflicte, suport
individual i gestió de grups, us
aportem recursos d’educació
emocional, mirada sistèmica i
tècniques de restauració positiva.
[Pot ser per a tot l’equip docent o formació
específica per a equips d’orientació
psicopedagògica i psicologia de l’educació]
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DESCOBREIX LA PLATAFORMA PDA BULLYING:

@PDABullying

Adhesió Plataforma
Formar part de la xarxa de centres i institucions de la Plataforma PDA Bullying us permet accedir
a recursos, eines i subvencions.
És un espai de compromís social de les institucions que fomenta una educació des de i cap al
benestar, lliure de violència i que comprèn el bullying com a una oportunitat d’aprenentatge.
[L’adhesió del teu centre a la Plataforma PDA Bullying no te cap cost econòmic]

Codi Bones Pràctiques
Donar suport al Codi de Bones Pràctiques PDA Bullying és recolzar 16 punts claus en promoció,
prevenció, detecció i actuació per a #SuperarelBullying
El consens de les institucions és clau en l’autoregulació de les bones pràctiques i els indicadors
de qualitat per a l’abordatge integral de l’assetjament entre iguals.

Banc de Recursos
Us oferim accés obert i gratuït al més gran banc de recursos específics per donar resposta al
Bullying.
Podeu filtrar per tipus de recurs i per fase de resposta. També per perfil i temàtica que voleu
treballar.
[També disposeu d’un apartat de “Formació Recomanada” i de “Recursos Destacats”]

www.pdabullying.com

www.salutieducacioemocional.com
equipseer@salutieducacioemocional.com

