CAMPANYA BITXU
CONTE PREVENTIU DE L’ASSETJAMENT ESCOLAR

PREVENCIO BULLYING

QUI SOM:
L'Associació infanto-juvenil Raquel Cirera, va ser fundada l'any 2012, amb la finalitat de
treballar en la prevenció del maltractament psicològic infanto-juvenil i defensant sempre els
drets del menor.
Som un equip de persones solidaritzades i sensibilitzades amb la causa. Treballem des de la
responsabilitat, el compromís i la passió, treballant diàriament amb professionalitat i
entusiasme amb l'objectiu de fer visible l'invisible.
El nostre objectiu és fer veure a la societat la importància de viure en un món on cap adult, ni
menor, tingui dret a arrabassar-li la felicitat a cap nen ni adolescent, volem que tinguin la
llibertat a què la seva veu sigui escoltada davant situacions de la vida que els afecta i sempre
que vulnerin els seus drets. Conscients de qui són els més indefensos de la nostra societat, per
aquest motiu volem que aquests nens i adolescents, estiguin plenament protegits.
ELS NOSTRES VALORS
Treballem per construir una societat més justa amb la infància. Ho fem tenint sempre present
la responsabilitat de cadascuna de les nostres accions, la importància dels que ens donen
suport i, sobretot, el compromís amb les nenes i els nens als quals defensem. Aquests són els
nostres valors:
Ambició
Som exigents amb nosaltres mateixos i amb els nostres col·laboradors.
Col·laboració
Treballem amb aliats per potenciar fortaleses i generar canvis per a la infància.

Creativitat
Estem oberts a noves idees, acollim el canvi i assumim riscos controlats.
Integritat
Aspirem al més alt nivell d'honradesa i a actuar sempre en l’interès dels nens, nenes i
adolescents.
Responsabilitat
Rendim comptes davant els nostres col·laboradors, aliats, però sobretot, davant dels nens,
nenes i adolescents.
CAMPANYA
La nostra primera campanya ha estat fer un conte per la prevenció a l’assetjament escolar
adreçat als més petits (3 a 7 anys), treballant valors i fent-los veure les diferències que pot
haver-hi entre ells, sense que per això hagin de ser ni millor ni pitjor, si no diferent.
Accions formatives




L’Associació compta amb escoles a nivell Catalunya, biblioteques i altres ONG’s
per treballar conjuntament amb el conte.
Reforç d’accions amb conta contes i mascares per pintar.
Xerrades pels pares i personal docent.

COM VA SORGIR LA IDEA D'UN CONTE:
Vist que últimament les enquestes sobre assetjament escolar van a l'alça, vàrem decidir fer alguna
cosa per ajudar als nens creient que la millor manera i més efectiva és fer un conte.
El principal avantatge educatiu, és sens dubte, la capacitat que té un conte de transmetre valors,
alhora que inicien als més petits en el plaer de la lectura.
Per a ells, el moment d'escoltar un conte suposa un moment ple de màgia.
Els contes o rondalles aporten a la imaginació noves dimensions a les quals li seria impossible arribar
per si mateixos.
Proporciona seguretat al nen, perquè permet que es facin comprensibles molts dels seus sentiments,
reaccions i actuacions que encara no entenen i que poden arribar a angoixar-los.
En identificar-se amb els diferents personatges, comencen a experimentar per ells mateixos
sentiments de justícia, fidelitat, afecte, valentia, etc.

EL NOSTRE CONTE “BITXU, EL PETIT CAMALEÓ”
El conte està pensat per treballar en la prevenció de l'assetjament escolar, basat en rondalles
tradicionals on els protagonistes són uns animals que es troben amb algun problema o
conflicte i que al final han de solucionar.
Parla d'un camaleó que ve des d'Àfrica i va a parar a la muntanya de Sant Llorenç amb
l'esperança de descobrir món i fer nous amics... Però no volem explicar més, preferim que
sigueu vosaltres qui llegeixi el conte i poder opinar sobre ell.
Està escrit amb tot el cor i amb ganes de poder ajudar als més petits fent-los veure que el més
important no és el que es veu, sinó el que no es veu. Disponible en català i castellà.
EL NOSTRE JOC “BITXU, EL PETIT CAMALEÓ”
La creació del joc Bitxu, està pensat per treballar una millor comprensió de les accions que surten
en el conte, descobrint així noves coses.
objectius:
-Treball en equip -Coneixement de les normes i regles -Transmissió de valors
-Acceptació de límits -Afavorir la comunicació -Expressar sentiments i emocions -Etc...
El joc és un espai i un temps d'autonomia a través del qual els nens / es exploren,
experimenten, esbrinen i constitueixen noves relacions i vincles entre persones, objectes i el
món en general, establint incomptables possibilitats d'aprenentatge. També ajuda a enfortir
els valors, facilitant la integració de tot el grup a l'entorn i es mantenen les arrels vives dels jocs
tradicionals.

XERRADES PELS PARES
La campanya també està adreçada als pares d’aquests infants a qui va destinat el conte.
Amb ells treballarem com explicar el conte des de casa perquè sigui una eina útil i eficaç treballant conjuntament família i escola.
Es realitzaran xerrades a les escoles exposant la problemàtica actual de l’assetjament escolar i
donant eines i recursos per prevenir aquestes situacions, en aquestes xerrades els pares podran
participar i preguntar; des de l’associació ens encarregarem de donar resposta a totes les seves
inquietuds.
QUE FAREM AMB EL QUE ES RECAPTI
Els diners que s'obtinguin de la distribució i esdeveniments aniran destinats a la nostra propera
campanya sobre la prevenció de l'assetjament escolar dirigida a nens més grans (8 a 16 anys)
on l'assetjament ja comença a ser palpable d'una manera o una altra.
Serà una innovadora i impactant campanya on els menors participaran activament. El treball
es realitzarà dins de les escoles conjuntament amb docents i professionals en educació.
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