Tallers de Prevenció del Bulliyng per a Joves
Bullying

Taller

Infants 5è i 6è
Adolescents i Joves

Descripció de l'activitat
Tallers modulars de sensibilització i prevenció de l’assetjament i ciberassetjament en els que
explorem els estereotips i creences al voltant del “bullying”, analitzem els rols i les relacions, i
explorem les dinàmiques que afavoreixen o aturen aquest tipus de violència tan en espais
presencials com virtuals.

Objectiu General
Identificar i visibilitzar les formes en què es presenta l'assetjament a l'escola, i a través de les TIC
i xarxes socials (Bullying I Ciberbullying), per afavorir accions per combatre’l.

Objectius específics
Prendre consciència de les condicions que poden portar al Bullying i d’aquelles que en
contraresten els factors de risc.
Afavorir la detecció del Bullying i el Ciberbullying
Descriure els efectes que té l’ assetjament en els rols de víctima, agressores/es i espectadors/es
respectivament.
Reflexionar sobre el paper del poder i la responsabilitat de cadascú davant les situacions de
violència.
Promoure valors i actituds igualitàries en les relacions.
Empoderar de forma individual i col lectiva les participants del grup.

FITXA TÈCNICA
Nº participants |
Un grup- classe

Durada óptima |
Primària 1 hora
Secundària 2 hores
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Espai |
Virtual (Zoom)

Càpsula prevenció del Bullying per a Professionals
Bullying

Formació

Professionals del
món educatiu

Descripció de l'activitat
Entenem el bullying i el ciberbullying com una problemàtica social que afecta a tota la comunitat. La
càpsula formativa que presentem pretén fer un primer pas cap a la prevenció de l'assetjament entre
iguals, promovent el coneixement i l'empoderament del professorat per a la construcció de nous
models de convivència.

Objectiu General
Formar el professorat i personal no docent dels centres educatius en materia de Prevenció del
Bullying i Ciberbullying incorporant metodologies artístiques i participatives per promoure
l’empoderament de tota la comunitat educativa.

Objectius específics
Identificar i visibilitzar les formes en què es presenta l'assetjament a l'escola, i a través de les
TIC i xarxes socials (Bullying I Ciberbullying), com formes de violència contra la infància.
Sensibilitzar de la importància del treball preventiu dins els nostres entorns pedagògics
Prendre consciència de les condicions que poden portar al Ciberbullying i d’aquelles que en
contraresten els factors de risc.
Descriure els efectes que té l’ assetjament en els rols de víctima, agressors/es, i
espectadors/es respectivament.
Reflexionar sobre la manera com es poden abordar les situacions de violència entre iguals que
tenen lloc dins i fora de l’escola, per fomentar la implementació de mesures preventives en els
centres educatius.
Reflexionar sobre el paper del poder i la responsabilitat de cadascú davant les situacions de
violència.

*En modalitats d’activitat de vàries sessions es poden incorporar objectius vinculats a la Detecció i l’Actuació en casos
d’assetjament.

FITXA TÈCNICA
Nº participants |
Òptim 20 participants
Màxim 95 participants

Durada óptima |
Càpsula1. Sensibilització i Prevenció
Assetjament i ciberassetjament 3h
Càpsula2. Detecció, observació continuada
situacions de risc i tipificació, actuació. 2h
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Espai |
Zoom (Cada participant
necessita el seu
dispositiu)

