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RESUM. 
 

El projecte que es presenta és una proposta de prevenció de l’assetjament 

escolar a través de la implicació activa de la comunitat educativa. Es pretén 

millorar la convivència dins i fora del centre, fomentant l’empatia i el treball 

col·laboratiu i cooperatiu. El projecte es durà a terme a  través de la 

metodologia de l'aprenentatge servei, combinant processos d'aprenentatge i de 

servei a la comunitat. A més, els participants es formaran en aspectes 

preventius de l’assetjament escolar i l’ús de les TIC, partint de les necessitats 

reals del seu entorn amb l'objectiu de millorar-lo. 

 

Així doncs, tant els alumnes com els pares es formaran en assetjament escolar 

partint  del rol que cada un exerceix dins el grup, ja sigui escolar o familiar.  

 

Al final del projecte es farà una reflexió crítica de les actituds que observem dia 

a dia al carrer i a casa respecte les diferències i les minories, o davant la 

discriminació i la violència. 

 

L’objectiu final és fer una campanya de prevenció de les actituds que fomenten 

l’assetjament escolar dins la pròpia comunitat educativa i a la societat en 

general. 

PARAULES CLAU. 
 

Aprenentatge servei, assetjament escolar, convivència escolar, TRIC 

(tecnologies d’informació, relació i comunicació). 
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1. JUSTIFICACIÓ. 
 

Com a professora, i educadora social,  preocupada pel benestar dels alumnes 

trobo important la intervenció de tots els professionals de l’àmbit educatiu a 

l’hora de procurar que la convivència dels centres sigui harmoniosa. 

 

Després d’analitzar les dades d’assetjament i conèixer els usos que els joves 

fan de les noves tecnologies em sembla d’interès dur a terme un projecte que 

faciliti la prevenció d’esdeveniments desagradables dins els centres educatius. 

 

L’aprenentatge servei ofereix  als alumnes  l’oportunitat de fer un servei a la 

comunitat i/o ajudar als altres millorant, a més, la seva autoestima i fomentat el 

sentiment de pertinença al grup. 

 

La metodologia educativa basada en l’aprenentatge servei ajuda a una millor 

integració social dels joves a més de fomentar l’interès per un aprenentatge 

pràctic, útil i profitós per tots.  

2. OBJECTIUS GENERALS. 
 

 Analitzar l’assetjament i el ciberassetjament, com funcionen i com 

afecten a la convivència escolar. 

 Assenyalar la necessitat de prevenció i implicació de tota la comunitat 

educativa per tal d’afavorir la convivència en els centres educatius. 

 Valorar l’aprenentatge servei com a metodologia a l’hora de treballar 

aspectes de la convivència escolar. 

 Formar en aspectes preventius de l’assetjament tot treballant sobre les 

necessitats reals del seu entorn amb l'objectiu de millorar-lo. 

 Dissenyar una proposta formativa que tingui com a destinataris als 

alumnes,  a les famílies i al professorat, mitjançant activitats dirigides a 

cada grup; així com d’altres conjuntes on es puguin posar idees i 

posicions comunes. 
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3. ESTAT DE LA QÜESTIÓ. 

 

3.1. Definició d’assetjament. 
 

Es considera assetjament al comportament de naturalesa agressiva, en una 

relació on hi ha un desequilibri de poder (amb intencionalitat)  i que es repeteix  

en el temps (Escoda, 2016). Sense deixar de banda les característiques del 

bullying el ciberassetjament n’és una nova manifestació en la qual es torna a 

donar la intenció de fer mal de manera continuada en una relació. La diferència 

radica en el fet que el ciberbullying es dóna en el ciberespai a través de l’ús de 

dispositius mòbils i internet (Sureda, Rigo, Comas, Servera, Morey, Mut i Gili, 

2009). 

Álvarez (2014) descriu l’agressió com una actitud que té intenció de danyar, 

sense importar si és persona o objecte. Es pot diferenciar entre el tipus 

d’agressivitat que té a veure amb les emocions, la ràbia, la frustració i/o 

amenaça (agressió reactiva), i aquella en la que l’agressivitat que exerceix 

l’individu li produeix plaer i poder, essent aquestes les emocions dominants 

(agressió proactiva) (citat a Escoda, 2016, p.510). 

El maltractament no és  només deixar marques físiques, les marques 

psicològiques no s’han de menysprear.  Una persona que sofreix agressions 

constants pot expressar depressió, baixa autoestima, intents de suïcidi, 

etcètera. En el cas dels joves una altra  possible conseqüència també en pot 

ser l’abandonament escolar (Sureda, Rigo, et al. 2009). 

 

3.2. El ciberassetjament i l’ús de les tecnologies d’informació, 

relació i comunicació (TRIC). 

Parés Soliva (2007), mencionada per Sureda, J., Rigo, E. Et al. (2009, p.8), es 

refereix al  ciberassetjament com una nova via d’intimidació i assetjament fent 

ús “d’aquest nou escenari anomenat «ciberespai», un entorn produït a través 

de xarxes públiques interconnectades, conegudes comunament com Internet”. 

Aquest tipus d’assetjament en el ciberespai ajuda als agressors a mantenir-se 

en l’anonimat sense haver de passar comptes pels seus actes, això vol dir que 
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qualsevol dels companys o amics de l’assetjat en pot ser l’agressor.  Aquesta 

incertesa sobre qui és el ciberassetjador fa que l’agredit pugui tenir la sensació 

“d’omnipresència persecutòria d’aquests desconeguts” fent que es perdi la 

confiança i la tranquil·litat que normalment ofereixen els amics. A això se li ha 

d’afegir que la víctima, per ser agredida, no necessita estar present, la qual 

cosa li manca la possibilitat de poder-se defensar davant l’agressió que està 

patint. Un altra aspecte a destacar d’aquest tipus de violència és el fet  que no 

es limita a l’àmbit privat de la víctima, sino que pot arribar a escenaris públics i 

a persones totalment desconegudes (Sureda, J., Rigo, E. et al., 2009).  

 

Moltes investigacions demostren que l’assetjament pot provocar en les víctimes 

trastorns com depressió, baixa autoestima, ansietat, falta de concentració i en 

els casos més extrems suïcidi (Sureda et al.,2012). 

 

La falta d’empatia i d’autocrítica dels alumnes agressors facilita que l’agressió 

es faci sense culpa ni penediment. Davant això tenen dificultats per posar-se en 

el lloc de l’altre i pensar en la possibilitat que les seves víctimes es puguin 

espantar, enfadar o sentir-se intranquils. (Sureda et al., 2009).  

 

El límit de la difusió del material “agressor” i/o intimidador només el posen les 

persones que el veuen, reben i decideixen si seguir compartint o bé aturar la 

cadena.  

 

D’altra banda, Martínez (2012), en estudi fet amb alumnes d’Euskadi, explica 

quines són les actuacions més freqüents en el ciberassetjament escolar: 

“enviar missatges a través d’SMS, WhatsApp, Tuenti, Facebook, etc. per 

amenaçar, insultar o riure; eliminar de les xarxes socials i excloure dels xats; 

difondre fotografies, imatges o missatges per utilitzar-los en contra, gravar amb 

el mòbil per obligar a fer coses que no es vol fer i suplantar la identitat” (p. 13). 

 

Així doncs, es poden definir els principals trets del ciberassetjament com a 

qualsevol comportament fet a través de medis electrònics o digitals, intencionat 

i de forma constant,  dut a terme per individus que envien missatges agressius 

a altres, o d’altres, amb la intenció de molestar, humiliar  o provocar danys a les 
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víctimes. L’agredit no té perquè conèixer la identitat de l’agressor, això vol dir 

que pot ser una persona coneguda o no (Sureda, J., Comas, R. i Rigo, E., 

2012).  

 

Però tampoc hem d’oblidar que les noves tecnologies (TIC) també ofereixen 

oportunitats per a l’aprenentatge el desenvolupament intel·lectual, el foment de 

les relacions social i de oci on, a més, els usuaris es converteixen en 

productors, distribuïdors i consumidors/receptors d’informació. Malgrat 

aquestes oportunitats les noves tecnologies només les ofereixen si se’n fa un 

ús adequat i en un “context pensat per treure profit de totes les possibilitats, 

essent conscients de les limitacions i els riscos” (Sureda et al.,2012). 

 
Maialen Garmendia, directora d'EU Kids Online de la Universitat del País Basc , 

durant la III Jornada de Criminologia, Ciberdelicte i victimització: pornografia i 

assetjament, organitzada per la UOC i el Centre d'Estudis Jurídics i Formació 

Especialitzada (CEJFE) de la Generalitat de Catalunya (gener de 2013), explicà 

que si bé és cert que a la xarxa hi ha riscos per als nins i joves, tals com 

agressivitat, continguts sexuals, valors negatius com el foment al racisme, 

l’anorèxia o el suïcidi (un exemple molt recent és “la ballena azul”) Internet 

també ofereix oportunitats com són la  “creativitat, connexió social, educació i 

aprenentatge"(Mas, 2015, p.4). 

 

 

3.3. Dades sobre assetjament i ciberassetjament. 

 

 L’estudi de l’any 2016 dut a terme per la Fundació IBIT, Ús d'Internet per part 

de l'alumnat d'ESO de les Illes Balears, indica que les situacions de conflicte 

que més  experimenten els menors a través de l'ús d'Internet  són: 

 

Les burles, els insults, les amenaces, el ciberassetjament, la difusió d'imatges sense el 

seu permís, entre d'altres”  

2 de cada 10 alumnes coneixen un cas o més d'un cas d'algú que s'hagi sentit 

assetjat/da sexualment a través de missatges de mòbil, xats, e-mails, etc. i més del 

50% coneix alumnes que han rebut missatges amb insults i burles. Escampar rumors 
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falsos per la Xarxa d'algun/a company/a sembla ser també una pràctica massa habitual 

entre l'alumnat balear  (Llodrà-Riera, Mas, Morey, Debrix, 2016, p.21). 

 

En un estudi anterior Sureda, J., Comas, R. i Rigo, E. (2012),  assenyalant les 

dades recollides per l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar (2011), 

indiquen que durant el curs 2011-12 a Balears un 1’8% de l’alumnat d’ESO va 

rebre missatges a través d’internet o del telèfon mòbil on eren insultats, 

amenaçats, ofesos o atemorits. Un 6’7% digué haver sofert aquest tipus d’abús 

de vegades. Les fotos o imatges varen ser  compartides a través d’internet o 

del telèfon mòbil en un 2’1 % sovint o molt sovint i el 2’9 % va ser víctima 

d’aquest comportament en qualcuna ocasió (p. 7). 

 

L’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar a la memòria del curs 2015-16 

assenyala que de les 261 demandes fetes a l’Institut  130 tenen a veure amb 

una situació d’assetjament o ciberassetjament escolar. Els percentatges per 

centres són: 50% d’aquestes demandes s’han fet en centres de primària, el 

38% en centres de secundària i una demanda es va produir en un centre 

d’educació especial. (ICEE, 2016) 

 

“S’han obert 296 protocols per presumpte assetjament escolar. D’aquests, 89 

(28,8 %) han estat relacionats amb ciberassetjament i 142 (48 %) s’han valorat 

i tractat finalment com a situacions d’assetjament escolar” (ICEE, 2016, p.14) 

 

Taula 1: Demandes fetes a l'Institut per a la Convivència i  l'Èxit Escolar. 

Curs escolar  Demandes ateses per l’Institut de 
Convivència 

Demandes iniciades per presumpte 

assetjament o ciberassetjament 

2011-12 42 54% (22) 

2012-13 44 26% (14) 

2013-14 57 51% (29) 

2014-15 75 60% (45) 

 2015-16 261 49% (130) 

Font: ICEE ,2016, p.25. 

La taula 1 mostra com han anat augmentat les demandes ateses a l’Institut per 

a la Convivència. En el darrer any ho han fet de manera significativa.   Si en el 

curs 2014-15  hi va haver 45 demandes per presumpte assetjament o 
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ciberassetjament en el curs 2015-16 el nombre de demandes és 130, això vol 

dir que n’hi ha hagut 3 vegades més que en el curs anterior. 

 

L’estudi  Save de Children de l’any 2016 diu que  l’1,2% dels alumnes a l’Estat 

espanyol són víctimes freqüents. En canvi, Piñuel i Oñate (2006) a l’Informe 

Cisneros, citats per Escoda (2016, p. 511) que s’elaborà amb alumnes de 7 a 

18 anys, conclou que l’edat de més incidència de l’assetjament escolar és la de 

7 anys i que va baixant progressivament amb l’edat. 

 

 

3.4. Hàbits d’ús i seguretat d’Internet dels menors i joves. 

 

A l’any 2008 Sureda, Mut, Comas, Casero, Oliver, Salvà i  Morey, 

assenyalaven que el 87’9% dels menors entre 6 i 14 anys de les Balears 

disposava d’ordinador a casa seva i d’aquests el 85’8% manifestaven que en 

feien ús allà mateix.  Jugar, veure pel·lícules i escoltar música eren les 

activitats per a les quals empraven amb major freqüència l’ordinador. D’entre  el 

75’8% dels menors que digueren disposar de connexió a Internet el 71%, 

accedien a la xarxa des de casa; gairebé tres de cada deu (concretament el 

27’2%) digueren que s’hi connectaven cada dia i tres de cada deu menors entre 

6 i 14 anys de les Balears hi accedien des de la seva habitació. “El 45’8% 

afirma que mai o gairebé mai no es veu acompanyat pels seus pares a l’hora 

de navegar per Internet. Gairebé sis de cada deu diuen que sovint o molt sovint 

naveguen sols” (p.26) . El 36’5% dels menors enquestats afirmaven que els 

seus pares els imposaven normes a l’hora de navegar per la xarxa que 

consistien a limitar el temps de connexió a Internet i prohibir l’accés a 

determinades pàgines o funcions.  

El 2016, respecte a l’accés a  internet Llodrà-Riera, Mas, Morey i Debrix, 

indiquen que el l'aparell amb connexió a Internet més utilitzat pels menors des 

de casa és el mòbil,  l'ordinador portàtil passa al 2n lloc i l'ordinador de 

sobretaula va desapareixent de les llars a l'hora de connectar-se a la xarxa, 

donant pas als dispositius de mà, com són les tablets i els smartphones. 
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“Només un 2,6% admet que té accés a Internet des del mòbil a casa però que 

no l'utilitza i un 42% afirma que a casa no disposa d'ordinador de sobretaula 

amb accés a Internet” (p.10). 

 

Segons explica Mas, F. (2015, P. 10) , a l’ "Encuesta sobre hábitos de uso y 

seguridad de Internet de menores y jóvenes en España" (2014) del Ministeri 

d'Interior, es conclou que: 

o Gairebé un 60% dels menors utilitza Internet cada dia, el 42% entre 1 i 2 hores 

diàries.  

o Utilitzen Internet sobretot per treballs escolars, cercar informació i veure vídeos, tot 

i que l'ús del WhatsApp i del Messenger està molt estès.  

o L'ús de les xarxes socials i del correu electrònic en els majors de 15 anys es situa a 

prop del 90%.  

o 2 de cada 3 pugen fotos, miren vídeos i comparteixen música. També un 33% té 

perfil propi a les xarxes socials i, d'ells, un 33% en té més d'1.  

o Només la meitat té el perfil privat i el 75% de les nines i el 56% dels nins mostra la 

seva foto de perfil, mentre el 38% puja contingut audiovisual sense el permís dels 

pares.  

o Un terç dels contactes que tenen els menors a Internet, no són de persones a les 

quals coneixen personalment. Als jocs online i a les xarxes socials és on han 

conegut més persones virtualment i que no hi tenen relació fora de la Xarxa. 

o Dels menors que inclouen entre els seus contactes a persones que no coneixen 

prèviament, un 42% va acabar coneixent personalment a aquest contacte. El 4% 

d'aquests, s'ha sentit incòmode o disgustat amb aquest contacte.  

 

Llodrà-Riera,I., et al. (2016, p. 15) fent referència a les dades del Top Sites in 

Spain d'Alexa 2015, indiquen que les webs més consultades pels menors  són 

Instagram, Youtube i  Musical.ly.  Actualment  la xarxa social Instagram, una de 

les aplicacions més utilitzades entre els alumnes d'ESO de les Illes Balears, és 

superada per WhatsApp (75,8% dels alumnes la fan servir), això vol dir que 

pràcticament la totalitat dels joves que afirmen disposar de telèfon mòbil la fan 

servir.  

Els usos de les aplicacions canvien molt ràpidament, així que Snapchat o el 

Candy Crush han sigut substituïts per WhatsApp, Instagram, Youtube i Clash 

Royale. 
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La tasca que concentra un major percentatge pel que fa a l'ús diari és xatejar, 

seguit de mirar vídeos, escoltar música i jugar deixant enrere la recerca 

d'informació o el correu electrònic. Això vol dir que els usos estan més 

relacionats amb l'oci i la socialització, que no amb la formació, la informació  o 

la curiositat. 

 

Referent al grau de privacitat la majoria fan ús del seu nom real i el primer 

llinatge de forma pública i comparteixen també una foto de perfil on se'ls 

reconeix. També hi ha un nombre elevat de menors que diuen tenir  una foto de 

perfil pública on no se'ls reconeix. La majoria no publiquen  el centre d'estudis, 

l'edat, l'adreça ni el telèfon, la majoria, però un 15% sí ho fa. 

 

 

3.5. Pràctiques més comunes de ciberassetjament. 

 

Llodrà-Riera, I., et al. (2016) han recollit dades on s’observa que  1 de cada 2 

alumnes saben  d'algun cas sobre alumnes que han rebut missatges amb 

insults i amenaces durant el darrer any. Les pràctiques més comunes en parlar 

de ciberassetjament són haver estat insultats o haver rebut missatges amb 

burles a través d'Internet i també haver estat exclòs d'algun xat, la publicació o 

compartició d'alguna imatge (1 de cada 10) o vídeo seu sense el seu 

consentiment  i assetjament sexual (8’1%) a través de missatges de mòbil, 

xats, correu electrònic,  etc.  Escampar rumors falsos per la Xarxa d'algun/a 

company/a sembla ser també una pràctica massa habitual entre l'alumnat 

balear.  

L’any 2009 Sureda et al. ja assenyalaven que els comportaments ofensius dels 

quals els estudiants en coneixen més casos són posar malnoms, ignorar i 

excloure. Els mitjans més utilitzats per a assetjar eren el Messenger, les xarxes 

socials i el xat.  El percentatge de joves que digueren conèixer situacions de 

violència física és el 49’1 % i el 20’9 % afirmaren que coneixien casos en què 

s’havia obligat algun company a fer coses mitjançant amenaces. 

Crida l'atenció l'alt percentatge d'observadors quan es tracta la implicació  dels 

alumnes en les situacions de ciberconflicte. El fet que molts menors puguin 

rebre alhora en els seus dispositius imatges i vídeos d'altres companys, gràcies 
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a les eines de missatgeria instantània com el WhatsApp, el Telegram, etc., 

facilita la figura de l'observador. “Els grups que es creen a través d'aquestes 

eines també posen de manifest, davant dels menors que el componen, l'insult o 

l'exclusió. La xifra més alta d'alumnes que es manifesten agressors la trobem 

en l'enviament de missatges amb insults/ humiliacions i amenaces/ xantatges 

amb un 1,3%”. 

 

 

3.6. La xarxa Infojove en relació a les  xarxes socials i el 

ciberassetjament. 

 

Segons comenta Ajo Monzó1, des de l’any 2012 IBjove comença a oferir 

formació sobre prevenció de riscos dintre d’Internet.  Es tracta de tallers, 

assessorament, educació de parells (parelles), xerrades per a pares. Els cursos 

de Ciutadania digital són molt importants dins la política de la joventut “perquè 

és un àmbit que surt del marc escolar, és en el temps lliure quan els joves es 

mouen per la Ciutat Invisible.  La ciutadania no ha de ser una assignatura, sinó 

una transversalitat”. (A. Monzó, comunicació personal, 23 de maig de 2017) 

 

En el curs 2015-16 es va fer formació als policies tutors; el 2016 a professors.  

En aquest darrer curs (2017) han rebut formació unes 10000 persones entre 

alumnes, pares i mestres. 

 

El concepte de Internet és el mateix concepte primari d’una ciutat, això vol dir 

que Internet és la ciutat més gran del món.  La característica de la ciutat 

d’Internet és que és invisible; no es veu la gent, el producte que es ven, no té 

fronteres... “Què passa? Que els humans no veiem allò que ens ajuda a 

percebre el perill. Per Internet els joves no ho poden veure.   Hem de ser 

conscients de què els joves habiten a Internet”. (A. Monzó, comunicació 

personal, 23 de maig de 2017) 

 

                                                 
1
 Ajo Monzó, coordinadora de la xarxa Infojove des de 1992 i experta en xarxes socials i 

ciberassetjament, al llarg d’una entrevista explica conceptes, característiques i hàbits dels joves en el món 

digital, entre altres, a més de quines són les activitats formatives que duen a terme actualment. 

L’entrevista, feta per Maria Rosa Porcell Calafat, va tenir lloc el dia 23 de maig de 2017. 
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Els tallers per als estudiants tenen una durada de 55 minuts i l’objectiu és 

despertar l’atenció i conscienciar.  Es basen en la metodologia activa i són 

formatius, no informatius; estan basats en la comprensió del fet i en la 

participació dels joves en aquesta comprensió.   Tots comencen amb el 

concepte “Ciutat Invisible” i acaben en una avaluació (inconscient per part dels 

assistents) del que s’ha après.  Ajo Monzó explica que “no saben definir què és 

la privacitat ni que està relacionada amb la seguretat. No saben usar internet, 

saben fer ús de les eines però no manejar, en coneixen la usabilitat”. Internet 

és tecnologia i persones. L’èmfasi s’ha de posar en les persones i aprendre de 

les tecnologies. Internet és un espai vital”. 

 

SI el taller es fa al matí l’horabaixa es fa una xerrada, a la mateixa escola, 

d’una hora i mitja per als pares.  En aquesta sessió es fa un feedback sobre el 

que s’ha vist abans amb els seus fills.  En massa ocasions l’assistència dels 

pares és mínima i assenyala: Ells no són nadius, són orfes d’internet perquè 

estan sols, els pares no els acompanyen. 

 

En el curs 2016-17 s’ha posat en marxa un projecte pilot que es diu 

Cibermentors.  És una formació de 5 hores on es prepara als alumnes 

voluntaris, en habilitats per a la informació, habilitats per a l’atenció, 

ciberassetjament, per tal d’acompanyar als seus companys per internet, 

assessorar en cas d’assetjament...”Perquè ells són a llocs on nosaltres (els 

adults) no hi serem mai”. Un exemple d’assessorament pot ser informar a una 

víctima que per a poder agafar a l’assetjador s’han de guardar els missatges i 

posar una denúncia.  La direcció IP indica des d’on surten els missatges. 

Acabada la formació els cibermentors creen un grup de whatsapp on reben 

material per compartir, posar al tauló del centre.  Això fa que la informació 

estigui actualitzada i arribi a més públic. (A. Monzó, comunicació personal, 23 

de maig de 2017) 

 

El bullying dels al·lots és un símptoma, no una causa, del que vivim i de tot el bullying 

que existeix en tots els àmbits; a la feina, a la relació amb els amics, els xantatges a la 

política... Quan es parla del bullying dels joves no es parla de la feina o del que ha fet, 

per exemple, el President per arribar al Govern, o el directiu X per a tenir el seu càrrec. 

No hi ha diferència entre assetjament i ciberassetjament perquè els joves tampoc 
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veuen la diferència entre la vida real i la vida digital, ells senten que tenen una vida on 

existeix tot això. (A. Monzó, comunicació personal, 23 de maig de 2017) 

 

3.7. Accions formatives dutes a terme a les Illes Balears. 

 

Les dades de la Memòria de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar  dels 

curs 2015-16 indiquen que els principals programes preventius per millorar la 

convivència utilitzats pels centres són: programes d’acollida (55 %), programes 

basats en metodologies avançades (54 %), foment de les tecnologies de la 

relació, informació i comunicació (46 %), foment de la cohesió dels grups (41 

%), educació emocional (34 %), pràctiques restauratives (30 %) i programes de 

mediació (20 %).  

 

Les accions formatives que s’han dut a terme (67) s’han dirigit als docents en 

un 85 % (57). El 15 % (10) restant s’han fet a  altres membres de la comunitat 

educativa (ICEE, 2016).  

La formació sobre pràctiques restauratives (31) ha sigut per a docents i 

membres de la comunitat.   Les formacions sobre assetjament escolar de nou 

s’han ofert als professionals de la docència i als membres de la comunitat (26). 

En el cas de les accions formatives sobre mediació escolar si s’ha comptat amb 

els alumnes i els docents (9). Finalment els acompanyaments de suport al Pla 

de Convivència han sigut 4 (ICEE, 2016). 

Com indiquen aquestes dades la formació preventiva dirigida als pares no es té 

gaire present en els centres escolars.  La prevenció es centra en preparar als 

professors i als alumnes davant situacions d’assetjament deixant de banda el 

paper educacional i d’acompanyament en l’aprenentatge de valors, relacions i 

habilitats socials, convivència i respecte que juguen els pares. 

 

3.8. Necessitat de formació. 

 

Conscienciar i sensibilitzar sobre la perillositat i les repercussions del 

ciberassetjament i el mal ús en generals de les TIC, així com oferir informació i 

recursos per tal d’ajudar a prevenir-ho i tractar-ho,  pot ser útil per als pares o 
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educadors implicats en el desenvolupament emocional, intel·lectual i social dels 

nins i joves (Sureda et al, 2012). 

 

Altres autors com Vives et al. (2014)  també es centren en dur a terme 

intervencions per dotar de recursos per a la prevenció tant als alumnes com als 

pares i professors, anant més enllà de les normes escolars i de les parets dels 

centres. 

 

Mailen Garmendia, directora d'EU Kids Online de la Universitat del País Basc, 

assenyala que a "les escoles ensenyen als nins destreses per a navegar però 

els falta el vessant més crític, i aquesta tasca és cosa dels pares. A més, els 

nins, on més es connecten és a casa seva" (Mas, F., 2015, p.4). 

 

D’altra banda cal destacar que “una intervenció que no tingui en compte tots els 

àmbits de la vida del subjecte, té poques probabilitats d'èxit( …) La implicació 

dels alumnes en l'anàlisi del conflicte i l'elaboració de propostes és fonamental 

per crear el vincle i el sentit de pertinença (...), així com per generar un canvi 

positiu en la conducta. És summament important que les famílies tinguin la 

informació necessària per poder ajudar als seus fills en relació al correcte ús de 

les TIC” (Sureda et al., 2012, p.10-11). 

 

A l’obra Sobre l’assetjament, Guia per al professorat,  de Sureda et al. (2012) 

se’ns presenten indicacions per a la prevenció del ciberassetjament. Alguns 

exemples són: 

 

 Es tingui coneixement d’allò que està passant en el centre en relació al 

ciberbullying (p.9). 

 S’estableixin espais de comunicació amb les famílies per a tractar el tema 

  S’estableixin espais de comunicació amb l’alumnat per a tractar el problema del 

ciberbullying (p.9). 

 S’incorpori el tema del ciberbullying en els reglaments que regeixen l’organització i 

convivència dels centres (p.9). 

 El foment d’estructures de participació.  La convivència ha de basar-se en una 

perspectiva comunitària (...) facilitant que les persones tinguin la possibilitat 

d’interactuar(...), participar, fer i compartir propostes, acordar i comprometre’s, 
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reflexionar sobre les accions i les idees. Es tracta d’afavorir estructures de 

participació que facilitin les relacions de cooperació i de preocupació per el 

benestar dels altres basades en compartir projectes, creences i valors, finalitats, 

decisions i la consciència de formar part d’un grup (p.9). 

 

3.9. Legislació en el marc educatiu. 

 

En el marc legislatiu internacional trobem l’article 26 de la Declaració Universal 

dels Drets Humans que parla del dret a l’educació i on s’estableix que “tota 

persona té dret a l'educació”; així com 

 

L'educació tindrà per objecte el ple desenvolupament de la personalitat humana i 

l'enfortiment del respecte als drets humans i a les llibertats fonamentals; afavorirà la 

comprensió, la tolerància i l'amistat entre totes les nacions i tots els grups ètnics o 

religiosos; i promourà el desenvolupament de les activitats de les Nacions Unides per al 

manteniment de la pau. 

 

D’altra banda Els Drets de l’Infant reconeixen, a l’article 18,  el dret a l’educació 

i al desenvolupament dels nins, essent responsabilitat del pare i la mare o dels 

tutors legals en el seu cas i garantit per els Estats membres . L’article 19 parla 

de la responsabilitat dels Estats en establir mesures legislatives per tal de 

protegir als infants contra totes les formes possibles de violència. A l’article 28, 

a més, els Estats membres reconeixen el dret de l’infant a l’educació basant-se 

en la igualtat d’oportunitats per a tots: “Tot infant té dret a l’educació i l’Estat té 

l’obligació d’assegurar-li almenys l’educació primària gratuïta i obligatòria. 

L’aplicació de la disciplina escolar haurà de respectar la dignitat de l’infant com 

a persona humana.” La finalitat de l’educació, expressada a l’article 29, ha de 

preparar als infants per a una vida responsable en una societat lliure i  amb 

esperit tolerant, comprensiu, pacífic i promotor de la igualtat per a tots. 

 

Dins  la  Constitució espanyola; Capítol segon, secció 1a. Dels drets 

fonamentals i de les llibertats públiques; a l’article 27  també  parla del dret a 

l’educació. Concretament el punt  2 diu que “L'educació tindrà per objecte el ple 

desenvolupament de la personalitat humana en el respecte als principis 

democràtics de convivència i als drets i llibertats fonamentals.” 
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A l’article 1.Principis, del Sistema educatiu espanyol de la Llei Orgànica 

d’educació (LOE) 2/2006, en els punts c), d), k) i  l) diu que el sistema educatiu 

espanyol s’inspira, entre altres, en la transmissió de valors que afavoreixen la 

ciutadania democràtica, la tolerància, el respecte i que ajuden a superar 

qualsevol tipus de discriminació. L’educació es contempla com a un 

aprenentatge permanent i al llarg de tota la vida i ha de preparar per a la 

prevenció de conflictes i per a la seva resolució pacífica. El foment de la igualtat 

efectiva entre homes i dones i el desenvolupament de la igualtat de drets per a 

tots també són alguns dels principis d’aquesta Llei. 

D’altra banda el punt p) exposa la necessitat de cooperació i col·laboració entre 

les administracions educatives amb les corporacions locals en la planificació i la 

implementació de la política educativa. 

 

Alguns d’aquests punts han sigut modificats pe per Llei Orgànica per a la 

millora de la qualitat educativa (LOMQUE) 8/2013 quedant així: 

 

h bis) El reconeixement del paper que correspon als pares, les mares i els tutors legals 

com a primers responsables de l’educació dels fills. 

k) L’educació per a la prevenció de conflictes i la seva resolució pacífica, així com per a 

la no-violència en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social, i en especial en 

el de l’assetjament escolar. 

l) El desenvolupament, a l’escola, dels valors que fomentin la igualtat efectiva entre 

homes i dones, així com la prevenció de la violència de gènere. 

 

A  més, l’Article 2. Fins. Sistema educatiu espanyol  de la LOE 2/2006, ens els 

apartats : 1.a), 1.b), 1.c), 1.d), 1.e), 1.f), 1.k)  i  2)  exposa que ho són, entre 

altres: el ple desenvolupament de la personalitat i de les capacitats dels 

alumnes, l’educació en el respecte i la tolerància; la prevenció de conflictes i la 

seva resolució pacífica; l’educació en la responsabilitat individual i l’adquisició 

de valors que propiciïn el respecte als drets humans i als éssers vius. També 

són objectius de l’educació el desenvolupament de la capacitat dels alumnes 

per regular el seu propi aprenentatge i la preparació per a l’exercici de la 

ciutadania i per a la participació activa en la societat, amb actitud crítica i 

responsable.  



19 
 

Aquest article acaba responsabilitzant als poders públics de la qualitat de 

l’ensenyança. 

 

D’altra banda, el Decret 121/2010, de 10 de desembre pel qual s’estableixen 

els drets i deures de l’alumnat i les normes de convivència als centres docents 

no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears (BOIB núm.187, 

de 23 de desembre), a l’article 3 resol que els centres educatius han d’afavorir 

la millora permanent del clima escolar i que els professors han de fer respectar 

les normes de convivència per tal de garantir l’exercici efectiu dels drets i els 

deures dels alumnes.  L’article 23 estableix el deure dels alumnes de participar 

en el centre i de respectar els membres de la comunitat educativa. Finalment, 

l’article 28 determina que cada centre docent ha de disposar d’un pla de 

convivència el qual ha d’incloure un protocol d’actuació davant un possible 

assetjament escolar i que aquest ha d’estar inclòs dins el Pla de Convivència. 

Aquest protocol de prevenció, detecció i intervenció de l’assetjament escolar ha 

de ser aprovat pel Consell Escolar del centre i se n’ha de fer difusió entre tots 

els membres de la comunitat educativa. 

 

El Protocol de prevenció, detecció i intervenció de l’assetjament escolar de les 

Illes Balears indica que “de cara a prevenir i actuar en casos d’assetjament 

escolar, és essencial veure’l com una situació que afecta tot el grup (...) Per 

tant, a les situacions d’assetjament habitualment s’hi troba un grup d’alumnes 

que, per acció o per omissió, molesta o permet que es molesti un company.” 

 

D’entre els aspectes de prevenció que assenyala el protocol, en relació al 

projecte que es presenta, són d’interès de l’Aspecte 1 els punts b),  on es parla 

de la necessitat de dur a terme una tasca de  sensibilització sobre l’assetjament 

escolar i seves conseqüències i de quines són les eines “per identificar, 

notificar i aturar les conductes de discriminació o abús”. Es proposa també la 

promoció de campanyes per a aclarir a tots els membres de la comunitat 

educativa que el maltractament no es pot acceptar i ha de ser comunicat.  

Després, al punt f), es fa referència a la importància de comptar amb les 

famílies a l’hora de planificar mesures de prevenció, sense oblidar que les 

aquestes també han de rebre la informació necessària per a poder ajudar als 
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seus fills en el ús correcte de les TRIC i en el foment d’una bona convivència 

general. 

A més, el punt g), exposa la necessitat de formació per a la millora de la 

convivència, dirigida a tota la comunitat educativa. Aquesta formació ha d’estar 

planificada dins els pla de formació del centre i “La Conselleria d’Educació ha 

de planificar activitats formatives per tal que els centres duguin a terme 

aquestes actuacions amb els seus propis recursos.” 

 

Pel que fa al punt 3, on es parla del pla d’acció tutorial, es vol destacar la 

referència que fa a la formació en l’ús de les TRIC i la ciutadania digital per 

prevenir el ciberassetjament. 

 

3.10. L’aprenentatge servei (APS). 

 

A alguns països ja fa temps que l’aprenentatge servei es promou en el seu 

sistema educatiu.  Un exemple n’és Holanda on, després d’haver comprovat 

que l’aprenentatge servei ajuda a obtenir bons resultats en el que es refereix a 

l’èxit escolar o en el compromís socials dels alumnes, l’ha introduït com a 

obligatori a l’educació secundària. La Llei Nacional d’Argentina inclou la 

proposta de l’aprenentatge servei des de parvulari fins a la universitat. Als 

Estats Units un 24 % de les escoles ofereixen l’aprenentatge servei als seus 

alumnes mentre un 68% ofereixen serveis a la comunitat. Aquests països en 

defensen la metodologia perquè fomenta el treball en xarxa, ajuda a assolir els 

valors i les normes de cohesió social i contribueix a crear seguretat i confiança 

entre la població (Batlle, R., 2011).Puig, J.M, Batlle, R., Bosch, C., Palos, J. 

(2006, p. 18) citant la National and Community Service Trust Act del 1993, 

defineixen l’APS basant-se en els seus trets: 

 

1) S’aprenen nous coneixements i es produeix un desenvolupament personal; 2) Cal la 

participació activa de l’alumnat; 3) L’activitat exigeix una organització minuciosa, 4) Les 

necessitats de la comunitat són una meta que no hem d’oblidar, 5) Cal la coordinació 

entre totes les instàncies educatives formals o no fornals i la comunitat que rebrà el 

servei, 6) L’APS genera responsabilitat cívica; 7) Cal integrar el servei al currículum 

acadèmic o a les propostes formatives de les entitats educatives no formals, i 8) Es 

destina cert temps previst prèviament a la reflexió al voltant de l’experiència. 
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Per una altra banda, Roser Batle (2011) descriu l’aprenentatge servei com a 

“una proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i de servei a la 

comunitat en un sol projecte ben articulat, en el qual els participants es formen 

al implicar-se en necessitats reals de l'entorn amb la finalitat de millorar-ho” 

(p.51). 

 

Per ampliar aquesta definició Puig, Batlle, Bosch i Palos  (2006) afegeixen que  

la proposta educativa: 

 

a) S’aplica en àmbits educatius formals i no formals, a qualsevol edat i a totes les etapes 

educatives, sempre que el projecte s’adapti a les característiques pròpies de cada 

realitat; b) Concep el servei com una resposta a necessitats reals de la societat; c) 

Desenvolupa processos conscients, planificats i sistemàtics d’ensenyament i 

aprenentatge que relacionen les tasques de servei amb continguts i competències 

importants per a la vida; d) S’inspira en una pedagogia i que s’esforça per aplicar 

principis com: l’experiència o la relació directa i significativa amb la realitat; la 

participació activa o la intervenció dels protagonistes en els diferents fases del projecte; 

la reflexió (...) ; la interdisciplinarietat(...) ; la cooperació o feina conjunta (...); la 

immersió en pràctiques de valor o l’adquisició de valors (...) i l’avaluació múltiple o 

regulació continuada de l’experiència i la feina dels participants; e) Requereix un treball 

en xarxa que coordini les institucions educatives i les entitats socials que en faciliten la 

intervenció en la vida real; f) Incideix en l’aprenentatge de continguts intel·lectuals, 

afectius i de comportament; desenvolupa competències (...); estimula el pensament 

crític i la responsabilitat cívica; transmet valors i virtuts que fomenten el 

desenvolupament personal i la ciutadania i contribueix a millora l’entorn social, com 

també les institucions implicades en el projecte (p. 22-24). 

 

Seguint amb els mateixos autors, per completar la definició d’APS i tenint en 

compte que la finalitat de l’aprenentatge servei són la ciutadania activa, la  

integració i capital social, educació en valors i prosocialitat i  coneixement i 

responsabilitat, qualcunes de les seves característiques, recollides entre la 

pàgina 37 i la pàgina 66, són que l’APS forma ciutadans capaços d’enfrontar-se 

als reptes que planteja la societat i que entenen la participació ciutadana com a 

eina per a la recerca del bé comú, “tot capacitant-los per a l’exercici de la 

llibertat, la deliberació i l’aprenentatge de les virtuts cíviques que sostenen la 
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democràcia”(p. 39). Aquesta metodologia educativa, a més a més, ofereix 

l’oportunitat d’aplicar el coneixement en funció dels problemes que planteja la 

realitat proporcionant experiències de participació i cooperació; això vol dir que 

el coneixement es un instrument que permet actuar de manera responsable 

sobre problemes que es coneixen per experiència a través de la implicació en 

un procés de recerca i acció. 

L’aprenentatge servei té utilitat social perquè a més d’aprendre a través de 

l’activitat escolar de recerca i estudi també s’aprèn mitjançant tasques d’ajuda i 

servei que tenen lloc fora de l’aula, tot de manera conscient i durant un temps 

planificat i suficient per a treballar els continguts i competències, l’educació en 

valors i per a transformar l’entorn social. 

 

Puig, Batlle et alt. (2006), Citant a Eyler i Giles, diuen que l’APS:  

 

Facilita el desenvolupament personal i interpersonal, comprensió i aplicació de 

coneixements; compromís, curiositat i pràctica reflexiva; pensament crític; perspectives 

de transformació i ciutadania. (Puig, Batlle et alt.,2006, p.61) 

 

La novetat de l’APS es troba en el fet de unir en una sola activitat educativa el 

fet d’aprendre i el fet de fer un servei. És a dir, el servei voluntari a la comunitat 

i la transmissió de coneixements, destreses i valors a càrrec de l’escola i les 

institucions educatives no formals són integrats en un projecte de serveis a la 

comunitat i aprenentatge escolar (Puig, 2006). 

 

L’APS parteix de la idea que els joves són ja ciutadans i com a tals poden 

participar en la societat de manera activa i no només com a observadors del 

què passa. Una bona educació és aquella que forma bons ciutadans capaços 

de transformar la societat i millorar-la.  Si als estudiants se’ls ofereix 

l’oportunitat d’aplicar els seus coneixements i habilitats fent un servei a la 

comunitat troben sentit a allò que aprenen ja que, a més, veuen que les seves 

accions, en aquest cas solidàries, provoquen canvis en el seu entorn 
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3.10.1.  Algunes  experiències d’aprenentatge servei. 

 

Són moltes les experiències que podem trobar arreu del món i també a 

Espanya però és impossible posar-les totes, cosa que tampoc  resulta 

necessària, és per això que s’exposen només 4 experiències com a exemple 

del què es pot fer, quins objectius es poden assolir i fins a on poden arribar els 

aprenentatges i serveis amb aquesta metodologia. 

 

- Aprenem tots en l'intercanvi; Fundació Hospitalitat. Barcelonès 

(Catalunya). 

 

Es tracta d’un projecte adreçat als alumnes de Batxillerat de les escoles de 

Barcelona que vol donar resposta a les necessitats dels usuaris/es de la 

Fundació Hospitalitat (persones malaltes i/o discapacitades). Amb el projecte 

els alumnes participen en activitats amb persones discapacitades i aprenen 

continguts i valors  del currículum del centre on estudien. 

L'objectiu és que els alumnes ofereixin un servei a la Fundació Hospitalitat i 

que  desenvolupin un aprenentatge vinculat al currículum de Batxillerat 

(Aprenentatgeservei.cat, 2017). 

 

- Compartint, ens descobrim plegats; Escola Vedruna. Balaguer 

(Catalunya). 

 

Aquesta projecte es concreta en quatre àmbits.  

 

o Experimentem plegats:  

Proposta que es du a terme amb  una escola d'educació especial on els 

alumnes de batxillerat interpreten la realització d’experiments de manera 

divertida per tal d’establir lligams entre ells i els assistents i després  realitzar 

junts l'experiment explicat. 
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o Descobrim les xarxes socials: 

Els alumnes de batxillerat ajuden als majors de 25 del taller ocupacional del 

centre Estel  a millorar l'ús de l'ordinador i tot el referent a internet. 

o Les TIC i el joc sense edat:  

Els alumnes ensenyen als padrins i padrines, sense deteriorament cognitiu,  de 

la Residència Comtes d'Urgell a utilitzar noves tecnologies. Per als padrins i 

padrines amb deteriorament cognitiu els hi ofereixen jocs. 

Apadrinament lector entre alumnes de batxillerat i alumnes de 1r de cicle 

inicial per ajudar en el procés d'aprenentatge de la lectura 

(Aprenentatgeservei.cat, 2017). 

 

 

- En esta mesa cabemos todos. Toma asiento; Hirukide ikastetxea. 

TOLOSA (Gipuzkoa). 

 

Projecte que involucra als alumnes del centre en la preparació i convocatòria 

de la Setmana dels Drets Humans (2015) per tal d’animar als veïns a participar-

hi (Zerbikas.es, 2017) . 

 

- I LOVE NI ~ I LOVE YO; IES Usandizaga. Donostia. 

 

Des de l’Ajuntament de Donòstia, una tècnica de la secció d’igualtat va fer un 

encàrrec als estudiants del cicle formatiu de grau superior en gràfica 

publicitària, en relació a la violència de gènere cap a les dones. Se’ls va fer un 

plantejament d’estratègia, disseny i execució d’una campanya de comunicació 

per al dia 25 de novembre. Es decidí el lema I ❤ NI. La campanya va ser un 

flash mob  on es desenvolupaven diferents aplicacions reivindicant el dia contra 

la violència de gènere:: hashtag #iloveni, imatges a  Facebook, vídeos a 

youtube, samarretes amb el lema, cartells i xapes (Zerbikas.es, 2017). 
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4. DESENVOLUPAMENT DE LA PROPOSTA “MIRA QUÈ FAIG”: un 

projecte de prevenció de l’assetjament a través de l'aprenentatge 

servei. 

4.1. Introducció. 
 

La següent proposta, que es troba contextualitzada a l’IES Marratxí, és un 

projecte de prevenció de l’assetjament escolar basat en la metodologia de 

l’aprenentatge servei. 

 

La proposta és durà a terme amb l’alumnat de formació professional a través 

de l’acció tutorial. Es treballarà l’assetjament escolar amb l’objectiu de prevenir- 

lo, pensant en el perfil dels estudiants de FP.   U na altra finalitat és que en el 

futur  ho extrapolin al context laboral  (com a moobing o assetjament laboral).  

 

Els alumnes de FP es formaran en aspectes per a la prevenció de l’assetjament 

i al final faran un producte que servirà per a la sensibilització de la resta de la 

comunitat educativa. El producte es mostrarà  al grups  d’ESO i a les famílies. 

També es projecte sortir del centre i servir de prevenció per a altres centres i 

per a la societat en general. 

 

D'altra banda, amb aquest projecte s’espera que tots els agents educatius hi 

participin i es propiciï la comunicació i la participació, obrint així  un pont entre 

les famílies, l’escola i els alumnes. 

 

Una vegada fet i avaluat el projecte pilot es pretén que sigui inclòs en el pla de 

convivència del centre, junt amb altres mesures preventives i de millora del 

clima de convivència. 

4.2. Contextualització. 
 

L’IES Marratxí, centre d’Educació Secundària ubicat a la urbanització de Son 

Ramonell es troba en un polígon industrial. Al voltant del centre, cal destacar un 

gran centre comercial, un centre de salut i l’estació del tren. 
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El pla de convivència del centre indica que dos factors que afecten la 

convivència del centre són la dispersió de la població de l’alumnat i la 

massificació de la zona. La dispersió dificulta l’organització d’activitats fora de 

l’horari lectiu, d’altra banda, la massificació afecta l’organització del centre, ja 

que els alumnes  han de canviar d’aula cada hora lectiva (Pla de convivència 

IES Marratxí, 2012). 

 

En general, arran de l'anàlisi DAFO que fa el centre, sembla que tota la 

comunitat educativa, professorat, alumnat, personal no docent, famílies, està 

cohesionada i mostra un grau elevat d’identificació amb el centre, cosa que 

permet plantejar objectius reals en ordre a millorar-ne la convivència (Pla de 

convivència IES Marratxí, 2012). 

 

    

Anàlisi del Pla de Convivència de l'IES Marratxí. 

 

 L'assetjament/ciberassetjament a l'IES Marratxí 

 

En el treball dut a terme per  Nieto Sánchez, A., Oleo Torres, A., Porcell 

Calafat, M. i Roca Rodríguez, M. (2016). Anàlisi del Pla de convivència de l'IES 

Marratxí. Interacció i convivència a l'aula. Màster de formació del professorat. 

UIB assenyalen que “a l’índex de continguts es parla dels procediments 

específics d’actuació per prevenir cassos d’assetjament escolar i es preveu una 

definició i un protocol d’actuació en casos d’assetjament escolar, però aquests 

apartats no apareixen desenvolupats”.  

 

De l’anàlisi del pla de convivència de l’IES Marratxí es conclou  que es té 

prevista la redacció d’un protocol sobre l’actuació de l’assetjament però que 

encara no s’ha redactat. Les seves previsions estan relacionades amb 

actuacions davant possibles cassos d’assetjament i no s’hi preveuen mesures 

de prevenció. Amb aquesta informació es pot afirmar que el tractament de 

l’assetjament escolar suposa una debilitat per a la convivència al centre (Nieto 

Sánchez et al., 2016). 
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 Propostes de millora.  

 

En el treball es proposa redactar un pla de millora de la convivència que 

contempli mesures de prevenció, de detecció i d’intervenció de l’assetjament i 

del ciberassetjament escolar.   Per a l’elaboració d’aquest pla i perquè aquest 

sigui útil i eficaç s’han de tenir en compte: les orientacions marcades per la 

Conselleria, les recomanacions dels membres especialistes que formen part de 

la comissió i la realitat del centre (Nieto Sánchez et al., 2016). 

 

És important que tant el Pla de Convivència, el Reglament d’Organització i 

Funcionament  i el Pla d’acció tutorial vagin en la mateixa línia, ja que els tres 

documents guarden estreta relació entre sí i la finalitat és la de millorar les 

relacions, el benestar i la convivència de tots els membres de la comunitat 

educativa (Nieto Sánchez et al., 2016). 

4.3. Objectius. 

Objectiu general: 

 Prevenir l’assetjament escolar i formar en valors a tota la comunitat 

educativa (alumnat, famílies i professorat), a través de la metodologia de 

l’aprenentatge servei. 

Objectius específics: 

 Promoure la participació dels alumnes de formació professional com a 

ciutadans actius i com a part activa del seu propi aprenentatge. 

 Sensibilitzar als alumnes i les famílies en l’assetjament escolar, en el 

cercle de la violència, en les actituds i el rol que cada integrant exerceix 

dins el grup. 

 Comprendre les conseqüències de l’assetjament i el ciberassetjament. 
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 Fomentar la reflexió crítica de les actituds que observem dia a dia al 

carrer i a casa respecte les diferències i les minories, o davant la 

discriminació i la violència; i a la reflexió sobre allò què fem, quines en 

són les conseqüències i què podem fer per a canviar-ho. 

 Desenvolupar una campanya de prevenció de les actituds que fomenten 

l’assetjament escolar dins la pròpia comunitat educativa. 

 

4.4. Destinataris. 
 

 

 Els destinataris directes del projecte són els alumnes, professors i 

pares i mares del centre.   

 Els destinataris indirectes són els centres educatius i la població en 

general com a receptors dels productes finals i possibles participants 

de la comunitat educativa en el projecte. 

 

 

4.5. Materials i recursos. 

 

Recursos materials i tècnics. 

- Material propi de les aules. 

- Projector, ordinadors, altaveus. 

- Connexió a internet. 

- Càmeres de video, telèfon mòbil... 

- Saló d’actes. 

 

Recursos humans. 

- Coordinador. 

- Professors/tutors. 

- Alumnes. 

- Mares i pares. 

- Departament d’orientació. 
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4.6. Metodologia i actuacions. 
 

 

Les activitats es basaran en la metodologia activa de l’aprenentatge servei 

creant la possibilitat de que els alumnes facilitin la informació referida a les 

seves necessitats, possibles solucions i activitats a desenvolupar  amb 

l’objectiu d’arribar a més destinataris (companys)  i possibilitar  un canvi 

d’hàbits i actituds.   

 

 

4.7. Fases del projecte al llarg del curs. 

 

- Inici del curs escolar. 

 

Dia 6 de setembre de 2017, a l’inici del curs escolar, es farà una reunió amb els 

tutors, comptant amb el suport del departament d’orientació,  per explicar el 

projecte i exposar la intenció de implicar als estudiants d’ESO com a 

beneficiaris de les exposicions, representacions i projeccions dels productes 

(realitzats pels estudiants implicats en el projecte) resultants dels 

aprenentatges.   

Amb aquesta reunió s’espera que els tutors mostrin interès per dur a terme el 

projecte també amb els seus alumnes. 

 

- Primer trimestre: Formació dels alumnes. 

 

Al llarg del primer trimestre es faran diferents  activitats formatives amb els 

alumnes. Els continguts que es treballaran són: coneixement propi i dels 

companys, educació emocional, assetjament i microassetjament;  a més de 

com fer bon ús de les noves tecnologies i internet,  i altres activitats que puguin 

sorgir ja sigui per necessitat com per propostes dels alumnes.  

Les sessions es situaran dins l’horari previst per a les tutories. 

 

En aquest període també es faran xerrades amb els familiars, que seran 

convocats a través de circulars (en paper i/o correu electrònic, whatsApp...), per 
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a tractar els continguts vistos amb els alumnes en els tallers i proposar-los  la 

seva participació en la elaboració del/els producte/s finals d’aquest projecte. 

 
- Segon trimestre: Elaboració de producte per a exposar i compartir 

els aprenentatges. 

 

Al llarg del primer trimestre s’hauran fet diferents actuacions amb el alumnes i 

els pares. En el segon trimestre s’elaboraran diferents productes per poder 

compartir allò aprés i per a què serveixin per a la prevenció de l’assetjament. 

Les sessions dirigides als alumnes es situaran dins l’horari previst per a les 

tutories.  

Les actuacions a fer amb els familiars s’hauran d’acordar i organitzar juntament 

amb el centre i els alumnes. 

 

- Tercer trimestre: acabar el producte, cercar i organitzar on 

projectar-lo. 

 

Al llarg del trimestre es faran  presentacions, exposicions i representacions   

dels productes finals (vídeo, obra de teatre, cartells, àudios...) al propi centre i 

als centres que els hi obrin les portes.   El resultat  serà compartit entre els 

alumnes i els seus companys i servirà de  campanya preventiva.   

 

Els medis de comunicació locals i autonòmics, els professionals de Convivèxit i 

els professionals de IBjove seran convidats a la presentació.   

Els alumnes participants seran els qui faran l’explicació del que han fet al llarg 

del curs, què han après, com es senten, què en pensen i quin és el resultat. 

 

L’organització temporal queda pendent de la planificació d’altres activitats del 

centre i de les agendes de les altres entitats i centres que participin en les 

projeccions i /o exposicions. 

 

- Altres possibles actuacions al llarg del curs: Bústia per a propostes, 

incidències i altres temes relacionats amb la convivència.  Creació d’una 
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aula per a l’atenció dels alumnes que necessitin assessorament o 

suport.  

 

Taula 2: Fases del projecte. 
CURS ESCOLAR: 2017-2018 

PERIODE. CONTINGUTS. 

Inici del curs 

escolar. 

 Explicació  del projecte als tutors per tal què en formin part aquells 

que ho creguin convenient. 

Primer 

trimestre 

 Formació dels alumnes i les famílies en assetjament escolar i ús 

responsable de les TIC’S. 

 Valoració de les conseqüències de l’assetjament i el 

ciberassetjament. 

 Reflexió crítica de les actituds que observem dia a dia al carrer i a 

casa respecte les diferències i les minories, o davant la discriminació 

i la violència. 

Segon 

trimestre 

 Elaboració d’una campanya per a la prevenció de les actituds que 

fomenten l’assetjament escolar dins la pròpia comunitat educativa. 

Tercer 

trimestre 

 Exposició i projecció dels productes finals. 

Font: Elaboració pròpia. 
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o Programació de les sessions. 

 

 Primer trimestre: des de 04/09/2017 a 22 /12/2017 

 

 
 

ACTUACIÓ 1: Què podem fer? DESENVOLUPAMENT/ 

ACTIVITATS. 

RECURSOS. OBJECTIUS. 

Cercle restauratiu per a ajudar als alumnes a 

comunicar-se  i conèixer-se. Els cercle facilita el 

contacte visual entre aquells qui parlen i els qui 

escolten. 

 

Duració: 2 hores 

A1.  Exposició de les normes de funcionament.  

  

A2. Els participants han de respondre a les preguntes: 

Quin és el meu nom? Com em diuen els companys? Per 

què crec em diuen així? Com em sento? 

 

A3.  Es respon a les preguntes (es parlarà de qui està a 

la dreta de cada parlant): 

Com es diu el teu company? Com li dius? Per què li 

dius/diuen així? Com es sent? Què creus que hauria de 

canviar (si així ho creus) i per què? 

 

A4. comentaris i reflexions. 

Recursos propis 

de l’aula. 

 

 

 

- Identificar emocions. 

-Empatitzar. 

-Reflexionar: com afecten 

les nostres actuacions als 

demés. 

-Millorar les relacions 

intergrupals. 
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ACTUACIÓ 2: L’intercanvi de tassons 

(Navarro, 2017). 

DESENVOLUPAMENT/ 

ACTIVITATS. 

RECURSOS. OBJECTIUS. 

Amb aquesta activitat es persegueix que el 

grup prengui consciència de qui són els 

alumnes més valorats per saber respectar 

als altres. 

 

Duració: 2 hores. 

A1. Diàleg : què entenem per respectar als altres. 

 

A2. comentar les següents afirmacions: 

Respectem als altres quan: 

-Cridem als companys pel seu nom i no pel malnom. 

-Escoltem sense interrompre. 

-No empenyem pels passadissos. 

-Sabem guardar un secret. 

-Valorem la forma de ser de cadascun. 

-Parlem sense cridar. 

-No insultem. 

 

A3. Es convida als alumnes a comprovar com es viu aquest 

valor en el grup. Se’ls dóna cinc tassons a cadascun i es 

forma un cercle .  

 

A4. Donar els tassons als companys que mostren major 

respecte cap als altres. Es tracta d’una presa de consciència 

sobre qui actua habitualment respectant als altres.  

Les normes d'intercanvi són: 

Recursos propis 

de l’aula. 

 

Tassons de 

plàstic. 

 

 

-Reflexionar: com afecten 

les nostres actuacions 

als demés. 

-Millorar les relacions 

intergrupals. 
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-Ha de fer-se en silenci absolut. 

-Ningú pot demanar que li donin algun tassó. 

-S’han de repartir els cinc tassons. 

-Es poden entregar més d'un tassó a la mateixa persona (fins i 

tot tots). 

 

A4. Tancament de la sessió, comentaris i reflexions. 

Qüestions que poden ajudar: 

-Com t'has sentit en rebre tassons? 

-T'ha costat decidir a qui els hi donaves? 

-Per qui t'has decidit i per què? 

-Com podem ajudar-nos per respectar-nos més els uns als 

altres? 
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ACTUACIÓ 3: La roda de la veritat 

(Navarro, 2017). 

DESENVOLUPAMENT/ 

ACTIVITATS. 

RECURSOS. OBJECTIUS. 

Amb aquesta activitat es pretén que els 

alumnes aprenguin a respectar als altres 

encara que pensin de forma diferent a ells i 

així evitar possibles conflictes a causa de la 

intolerància. 

 

Duració: 2 hores. 

A1. Llegir i explicar els objectius.  

 

A2. Llegir les preguntes a treballar i repartir-les junt amb un foli en 

blanc. 

 

A4.  Fer dos cercles; un gran i un altre petit a l’interior, mirant-se uns 

a uns altres. 

 

A5.  Amb la parella que es té enfront es pregunten les qüestions 

escrites. Una vegada contestades per tots dos es rota i amb el 

company que es té ara davant es contesta la 2ª pregunta; així fins 

acabar de rotar i contestar a totes les preguntes. 

Les respostes s'anoten en la fulla de preguntes.  

 

Llistat de preguntes: 

 

-Posa't un adjectiu que comenci per la mateixa lletra del teu nom. 

-Si haguessis de canviar-te el nom, quin escolliries? 

-Qui és el teu heroi preferit? Per què? 

-Qui és la persona que més ha influït i la teva vida i per què? 

Recursos 

propis de l’aula. 

 

Llistat de 

preguntes. 

 

Sentir empatia. 

-Millorar les 

relacions 

intergrupals. 

-Reflexionar sobre 

les diferències. 

-Aprendre a valorar 

i respectar les 

diferències  
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-Què recordes de quan tenies 4 anys? 

-Les millors vacances que has passat han estat... 

-Si et concedissin la possibilitat d'estar una hora parlant amb una 

persona famosa a la teva elecció a qui triaries? 

-Anomena una cosa que et faci feliç. 

-Quin és el teu programa favorit de televisió? 

-Si haguessis de portar-te a una illa deserta només tres coses què 

et portaries? 

-Quins hobbies tens? 

-On t’agradaria viure? Per què? 

-Una cosa bona que t'hagi succeït fa poc. 

-Qui és el teu millor amic? 

-Si poguessis convertir-te en animal, en quin animal et convertiries? 

Per què?  

-Si poguessis convertir-te en qualsevol altra persona del món, en qui 

et convertiries? Per què? 

-Si poguessis canviar alguna cosa del món, què canviaries? 

-Si et trobaràs un geni que et concedís 3 desitjos, què li 

demanaries? 

 

A6. Posada en comú: cada alumne/a respon a les preguntes en 

funció de les respostes que li hagin donat i es comprova quant 

diferents que som quan a personalitat, interessos, vivències, etc. 

A7. Comentaris i reflexions. 
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ACTUACIÓ 4 (i altres): El 

microassetjament, a través de la flipped 

classroom. 

DESENVOLUPAMENT/ 

ACTIVITATS. 
RECURSOS. OBJECTIUS. 

La finalitat d’aquesta activitat és que els 

alumnes reconeguin  actuacions 

d’assetjament “invisibles” que poden afectar a 

la persona que les pateix. 

 

Duració: 2 hores (més el temps que es 

necessita per veure el/els capítol/s i parlar 

amb els pares). 

A1.  Es posposa als alumnes que vegin alguns capítols, 

un per sessió, de la sèrie “Therteen reasons why” a casa 

seva. La idea és que el vegin juntament amb els pares i 

que se’n parli. 

 

A2. A classe: Exposició del que s’ha vist i comentar allò 

que més ha cridat l’atenció i perquè.  

Algunes qüestions introductòries a l’exposició: 

-Com creiem que s’ha sentit la protagonista? 

-Com creiem que ens afectaria a nosaltres? 

-Com hauríem de reaccionar davant actuacions com 

aquestes? 

-Ens ha passat qualque vegada? 

-Ho hem fet qualque vegada? 

-Què podríem fer per canviar aquestes actituds? 

-De la conversa amb els pares: en voleu dir qualque cosa? 

Heu coincidit en qualque aspecte? 

 

A3. Comentaris i reflexions. 

Televisor. 

 

Connexió a 

internet. 

 

Recursos 

propis de l’aula. 

 

 

-Reflexionar en com poden 

afectar les nostres 

actuacions als demés. 

-Aprendre a respectar el torn 

de paraula. 

-Prendre consciència del 

microassetjament. 

-Compartir reflexions amb 

els pares. 
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ACTUACIÓ 5 (i altres): Tallers formatiu 

sobre assetjament i ús d’internet. 

DESENVOLUPAMENT/ 

ACTIVITATS. 

RECURSOS. OBJECTIUS. 

Taller formatiu sobre assetjament, ús segur 

d’internet,  jocs, ciberjocs i altres temes que 

puguin sorgir per interès o necessitat al llarg del 

curs. 

 

El format del taller és interactiu, els assistents 

poden intervenir sempre que ho desitgin 

(respectant el torn de paraula). S’espera que els 

alumnes debatin i pensin en com afrontar el 

ciberassetjament . 

 

Duració: Es faran  tallers al llarg del curs d’ una 

durada de 55 minuts cada un.   

 

Els dies i l’hora, en el cas que altres classes hi 

vulguin participar, s’acordarà entre els 

professors que puguin veure afectada la seva 

programació. 

 

*En el cas que hi vulguin participar més d’un 

grup alhora el taller es farà en el saló d’actes. 

A1. Per a dur a terme aquest taller s’exposaran  vídeos  sobre 

el tema  (es procurarà la participació d’algun professor expert 

en la matèria). 

(Exemple de video: 

https://www.youtube.com/watch?v=IalqkfFiI20) 

 

 

A2. Alguns dels aspectes a tractar amb els alumnes són: 

-Com educar-nos en seguretat i  bon ús d’internet? 

-Com creuen que es poden implicar els adults tant a casa com 

a l’escola? 

-Què esperen dels pares en aquest sentit? 

 

A3. comentaris i reflexions. 

 

Recursos propis 

de l’aula. 

 

Projector i 

pantalla. 

 

Connexió a 

internet. 

 

Pissarra i 

guixos o 

rotuladors. 

 

Professor 

col·laborador. 

 

 

 

- Conèixer i 

comprendre el 

concepte “ciutadania 

digital”. 

-Conèixer  les 

oportunitats que 

ofereix internet. 

-Conèixer els perills 

presents a internet. 

-Aprendre a fer bon ús 

de les TIC, internet i 

les xarxes socials. 

-Conèixer què és la 

privacitat i la seguretat. 

-Saber què fer i on 

anar en cas 

d’assetjament.. 
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ACTUACIÓ 6: Xerrades per als familiars 

dels alumnes (i l’entorn comunitari que 

hi vulgui participar). 

DESENVOLUPAMENT/ 

ACTIVITATS. 

RECURSOS. OBJECTIUS. 

Xerrades per a tractar els continguts vistos 

en els tallers per als alumnes, dels perills 

d’internet i de la necessitat de la seva 

implicació amb els fills en l’ús de les noves 

tecnologies i internet.    

A més, proposar la seva participació en la 

elaboració del/els producte/s finals 

d’aquest projecte.  

També se’ls demanarà que facin propostes 

de millora, de formació per als pares, 

preguntes... 

 

Duració: Es faran l’horabaixa, fora d’horari 

escolar, i tindran una durada de 1 hora.   

Es procurarà que es facin el mateix dia que 

els tallers per als alumnes. 

 

Lloc: Saló d’actes. 

A1. S’introduiran les xerrades amb els mateixos vídeos  

exposats als alumnes  (es procurarà la participació d’algun 

professor expert en la matèria). 

(Exemple de video: 

https://www.youtube.com/watch?v=IalqkfFiI20) 

 

A2. Alguns dels aspectes a tractar amb els pares són: 

-Com educar-nos en seguretat i  bon ús d’internet? 

-Com creuen que es poden implicar els adults tant a casa com a 

l’escola? 

-Què pensen que  esperen els fills dels seus  pares en aquest 

sentit? 

 

A3. Exposició de les reflexions, precs i comentaris fets pels 

alumnes. 

 

A 4. comentaris i reflexions. 

 

Projector i 

pantalla. 

 

Connexió a 

internet . 

 

Pissarra i 

guixos o 

rotuladors. 

 

-Conèixer i comprendre el 

concepte “ciutadania 

digital”. 

-Distingir què saben els 

joves sobre la seguretat, 

la privacitat i els perills 

d’internet. 

-Saber quins són els 

interessos dels joves a 

internet. 

-Fer conscients als pares 

dels perills i de les 

oportunitats d’internet. 

-Aprendre a acompanyar 

als fills en l’ús de les TIC i 

en la seva “vida digital”. 
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 Segon trimestre: des de 08/01/2018 a 28/03/2018. 

 

Les actuacions d’aquest trimestre es faran en petits grups. A l’inici les activitats tindran lloc dins l’aula.  Una vegada 

programada la tasca per a fer els vídeos, l’obra de teatre o altres productes els grups treballaran a l’aula, saló d’actes, sala  

d’informàtica o allà on sigui necessari, per a dur  a terme els assajos, gravacions, disseny, impressió, etcètera. 

 

ACTUACIÓ 7: Vídeo “d’actuacions 

positives”. 

TEMPORITZACIÓ. DESENVOLUPAMENT/ 

ACTIVITATS. 

RECURSOS. OBJECTIUS. 

Una de les  propostes finals és que 

els alumnes que han participat en els 

tallers formatius i els pares facin un 

video mostrant actuacions 

relacionades amb el bon ús de les 

eines digitals.   

La idea parteix de l’aprenentatge 

vicari de Bandura, basat en 

l’observació de la conducta d’un altre 

en una situació social 

Cada dimarts, durant 2 hores, 

a les sessions de tutoria i  

distribuït en: 

 

Gener 2018:dies 9, 16, 23, 30. 

Febrer 2018:dies 6, 13, 20, 27. 

Març 2018: dies 6, 13, 20, 27. 

 

En cas que fos necessari 

s’acordaria un horari 

extraescolar. 

També es compta amb un 

temps fora del centre on els 

alumnes treballaran amb els 

familiars i/o entre ells. 

A1.  Es proposa fer el vídeo als 

alumnes comptant amb la 

participació dels pares. 

 

A2. Es reparteixen en grups els 

alumnes que hi volen participar  

 

A3. Els alumnes reflexionen 

sobre l’argument, què volen 

reflectir... 

 

A 4. comentaris i reflexions. 

 

Recursos propis 

de l’aula. 

 

Càmera de 

vídeos, telèfons 

mòbils, Tablets... 

 

Ordinadors. 

 

Projector i 

pantalla. 

 

Pares, mares i 

familiars. 

-Mostrar la importància de 

l’acompanyament als  fills 

per a que facin bon ús de les 

eines digitals i Internet. 

-Treballar en família. 

-Compartir els aprenentatges 

adquirits. 

-Servir de campanya 

preventiva. 
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ACTUACIÓ 8: Obra de teatre. TEMPORITZACIÓ. DESENVOLUPAMENT/ 

ACTIVITATS. 

RECURSOS. OBJECTIUS. 

Es tracta d’una obra de teatre “interactiva” on 

els actors poden esser substituïts pel públic.   

Només el personatge de l’assetjador és fixe.  

La trama és l’assetjament; els protagonistes 

són les persones que creiem en formen part i hi 

participen.  Es representarà el rol que juga 

cadascuna, les conseqüències de 

l’assetjament, etcètera.  

 La idea és que aquelles persones del públic 

que ho han viscut en primera persona puguin 

pujar a l’escenari, en el rol d’actors, i interpretar 

les seves vivències amb la possibilitat de 

corregir les creences errònies que els demés 

en tenen sobre el tema. 

 

Els inicis es faran a l’aula per acabar fent els 

assajos al saló d’actes. 

Cada dimarts, durant 2 hores, 

a les sessions de tutoria i  

distribuït en : 

 

Gener 2018: dies 9, 16, 23 ,30. 

Febrer 2018: dies 6, 13, 20, 

27. 

Març 2018: dies 6, 13, 20, 27 

 

En cas que fos necessari 

s’acordaria un horari 

extraescolar. 

També es compta amb un 

temps fora del centre on els 

alumnes treballaran amb els 

familiars i/o entre ells. 

 

A1.  Es proposa fer l’obra de 

teatre als alumnes. 

 

A2. Es reparteixen en grups 

els alumnes que hi volen 

participar  

 

A3. Els alumnes reflexionen 

sobre l’argument, què volen 

reflectir... 

 

A 4. comentaris i reflexions. 

 

A5. Preparació del guió. 

 

A6. Assajos. 

Recursos propis 

de l’aula i saló 

d’actes. 

 

Ordinadors. 

 

Vestuari. 

 

 

 

 

 

 

-Identificar 

emocions. 

-Reflexionar:  com 

afecten les nostres 

actuacions als 

demés. 

-Posar en pràctica 

els aprenentatges 

adquirits. 

-Fer una campanya 

preventiva. 
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 Tercer  trimestre: des de 09/04/2018 a 22/06/2018. 

 

ACTUACIÓ 9 (i altres): Acabar els productes, cercar i organitzar 

on projectar-los. 

DESENVOLUPAMENT/ 

ACTIVITATS. 

RECURSOS. OBJECTIUS. 

Presentacions, exposicions i representacions   dels productes finals 

(vídeo, obra de teatre, cartells, àudios...) al propi centre i als centres 

que els hi obrin les portes.   El resultat  serà compartit entre els 

alumnes i els seus companys i servirà de  campanya preventiva.   

 

Els medis de comunicació locals i autonòmics, els professionals de 

Convivèxit i els professionals de IBjove seran convidats a la 

presentació.   

 

Els alumnes participants seran els qui faran l’explicació del que han 

fet al llarg del curs, què han après, com es senten, què en pensen i 

quin és el resultat. 

 

Temporització:  al llarg del trimestre. Depèn dels horaris dels tutors 

dels centre i de les agendes dels altres centres i  entitats 

participants.  

A1.  Pensar on, amb qui i quan compartir 

el que s’ha fet. 

  

A2. Contactar amb l’encarregat 

d’extraescolars, tutors del centre, entitats 

i centres on es vulgui exposar. 

  

A3. Exposicions, projeccions, 

representacions dels productes 

elaborats.  

Telèfon, Internet 

i ordinadors. 

 

Vestuari. 

 

Projector i 

pantalla. 

 

 

- Compartir 

l’experiència amb els 

companys i la societat. 

-Mostrar la importància 

del treball en equip. 

-Fomentar l’autoestima 

i la sensació de vàlua 

dels joves. 

-Valorar la feina ben 

feta. 

-Posar en pràctica els 

aprenentatges 

adquirits. 

-Servir de campanya 

preventiva. 

 

- Altres possibles actuacions al llarg del curs: Bústia per a propostes, incidències i altres temes relacionats amb la 

convivència.  Creació d’ un servei d’assessorament per a l’atenció dels alumnes que necessitin assessorament o suport.
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4.8. Atenció a la diversitat. 

 

Les mesures d'atenció a la diversitat estaran orientades a respondre a les 

necessitats educatives concretes dels alumnes i les alumnes  respondrà al dret 

a una educació inclusiva que els permeti aconseguir els objectius, segons 

l'establert en la normativa vigent en matèria de drets de les persones amb 

discapacitat i de la seva inclusió social . 

 

Es faran adaptacions curriculars per facilitar que les persones que tinguin 

dificultats puguin adquirir les competències contingudes en aquest projecte. Les 

adaptacions es faran  a la programació dels ensenyament. 

 

Es duran a terme adaptacions als estudiants que ho necessitin, segons  l’article 

9 del Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i 

l’orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons 

públics.  

 

Adaptacions que es duran a terme: 

- Seqüenciar tasques segons el grau de dificultat. 

- Aclarir dubtes de forma individualitzada. 

- Potenciar l’aprenentatge multisensorial (amb suport visual, auditiu, tàctil...). 

- Flexibilitzar el temps per fer les tasques. 

- Valorar la ubicació de l’alumne dins l’aula. 

 

5. AVALUACIÓ FINAL. 

 

Una vegada concloses les intervencions es farà una avaluació qualitativa del 

projecte per analitzar-ne l’eficàcia de les actuacions. 

 

L’avaluació es farà mitjançant: 

- Registre d’autoavaluació. 
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- Qüestionari d’avaluació de programes d’intervenció socioeducativa. Es 

farà sobre les fases de diagnòstic, desenvolupament i de resultats (final).  

- Qüestionari d’avaluació de les activitats i les sessions a d’aula, a valorar 

pels participants. 

- Qüestionari per a la valoració dels projecte i la seva aplicació. 

 

Els qüestionaris es troben a l'apartat d'annexos: 

Annex 1. Qüestionari d’autoavaluació qualitativa, pàg.50. 

Annex 2. Qüestionaris d'avaluació de programes o projectes d'intervenció 

socioeducativa, pàg. 51. 

Annex 3. Qüestionaris per a l'avaluació dels tallers i les activitats d'aula, pàg.53. 

Annex 4. Qüestionaris per a la valoració de l'aplicació del projecte, pàg.53. 

 

També s’avaluaran: 

- Millora de la convivència en el centre. 

- Qualitat i utilitat dels continguts. 

- Adequació dels recursos i materials. 

- Grau de satisfacció i participació dels alumnes, pares, familiars i entorn 

comunitari. 

6. CONCLUSIONS. 
 

 

Els estudis sobre assetjament mostren com any rere any, lluny de baixar les 

xifres, el nombre de casos augmenten.  

 

La realitat virtual no s’ha de veure com un problema afegit sino que s’ha 

d’acceptar com una realitat en la que els joves es mouen, com ho fem els 

immigrants virtuals per el món real. 

 

Els joves comprenen una sola vida que és viu tant en el  món real com en el 

virtual i si aquesta és la seva realitat no ens queda altra que acceptar-ho.   És 

just per això que les escoles no poden pretendre acotar l’espai de 

l’aprenentatge al seu microsistema, aïllada de l’exterior i d’Internet.  Els 
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estudiants segueixen aprenent al carrer, a casa i a  Internet i és en els exo i 

macrosistemes dels estudiants on posen en pràctica tot el que han après sobre 

valors,  habilitats socials, etcètera que han après a l’escola i amb les famílies.  

Si aquesta és la seva realitat vol dir que segueixen aprenent fóra de l’escola i 

més enllà de casa i si els joves viuen també a internet els aprenentatges i les 

accions també hi han d’arribar. 

 

L’aprenentatge actiu ajuda a que els aprenentatges siguin significatius i es 

sentin com a propis.  El sentiment de vàlua fomenta la motivació per a seguir 

aprenent, fent i oferint a la resta de companys i a la comunitat en general.  

L’aprenentatge servei fa què els joves no es trobin en la posició passiva de 

sempre, si no que ells mateixos siguin qui, a partir dels coneixements previs, la 

formació,  les reflexions i la resolució de problemes i la participació directa en 

siguin els protagonistes des del principi fins al final del procés.  Ells són els 

protagonistes, els professors només acompanyen. 

 

La prevenció no es pot centrar només en la formació dels joves, oblidant el 

paper que  juguen els pares en tot el procés de socialització, aprenentatge en 

valors, adquisició d’hàbits, acceptació i gestió de les emocions, com la ràbia i la 

frustració.   Els pares han de veure, com diu Ajo Monzó, que si els seus fills 

aprenen anant acompanyats de la mà per la ciutat real també ho han de fer per 

la ciutat invisible.   

 

La prevenció de l’assetjament i el ciberassetjament s’ha de treballar de manera 

transversal, unificant els esforços dels professors, els pares (acompanyant als 

fills i servint de exemple), el servei d’orientació, el servei d’assessorament i 

aprofitant també les entitats oficials expertes en el tema com són IBjove i 

Convivèxit, entre altres. 

 

 

 

 



46 
 

7. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES. 
 

 

Batlle, R. (2011). ¿De qué hablamos cuando hablamos de aprendizaje-

servicio? Rítica, 972 (marzo-abril 2011), pp.49-54. 

 

Educación para la ciudadanía mundial. Temas y objetivos de aprendizaje 

(2015).  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura. Obtingut de 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002338/233876s.pdf 

 

Escoda, M. (2016). Dades sobre assetjament escolar. Anuari de l’educació de 

les Illes Balears 2016, p.502-540. 

 

Govern de les Illes Balears (2016). Memòria de l’Institut per a la Convivència i 

l’Èxit Escolar. Conselleria Educació i Universitat. 

 

Llodrà-Riera,I., Mas,F., Morey, F., Debrix, A. (2016). Ús d'Internet per part de 

l'alumnat d'ESO de les Illes Balears. Palma: IBIT. Obtingut de: 

http://obsi.fundaciobit.org/wp-content/uploads/2017/02/Monografia-14.-

%C3%9As-TIC-alumnes-ESO-IB.pdf 

 

Martínez, P. (coord.) (2012). El maltrato entre iguales en educación primaria y 

ESO. Bilbao: Instituto de Evaluación e Investigación Educativa.  Obtingut de:   

http://www.isei-

ivei.net/cast/pub/bullying2012/Informe_Ejecutivo%20_maltrato2012.pdf 

 

Mas, F. (2015) Seguretat, menors i TIC a les Illes Balears. Palma: IBIT. 

Obtingut de http://obsi.fundaciobit.org/wp-content/uploads/2016/02/Monografia-

12.pdf 

 

Monográfico ciberacoso escolar (ciberbullying). “Capacitación en materia de 

seguridad TIC para padres, madres, tutores y educadores de menores de 

edad”. Ministerio de industria, energía y turismo. Red.es. Obtingut de 

http://obsi.fundaciobit.org/wp-content/uploads/2016/02/Monografia-12.pdf
http://obsi.fundaciobit.org/wp-content/uploads/2016/02/Monografia-12.pdf


47 
 

http://redes.grupoeuroformac.com/component/jdownloads/send/2-contenidos-

ciberbullying/15-monografico-ciberbullying 

 

Nieto Sánchez, A., Oleo Torres, A., Porcell Calafat, M. i Roca Rodríguez, M. 

(2016). Anàlisi del Pla de convivència de l'IES Marratxí. Interacció i convivència 

a l'aula. Màster de formació del professorat. UIB. 

 

Parés Soliva, M. (2007). Ciber acoso. Un tema de reflexión. Obtingut de 

http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Ciber%20acoso.%20Un%20t

ema%20de%20reflexi%C3%B3n%20Marina%20Par%C3%A9s%20Soliva.pdf 

 

Piñuel, I., Oñate, A. (2006). Informe Cisneros X. Acoso y violencia escolar en 

España. Instituto de Innovación Educativa y Desarrollo Directivo. 

 

Pla de convivència IES Marratxí. (2012). [word] Marratxí. 

 

Puig, J. M.; Batlle, R.; Bosch, C. y Palos, J. (2006) Aprenentatge servei. Educar 

per a la ciutadania. Barcelona: Octaedro. 

 

Ruiz Martínez., M. (2014). La educación sexual en el currículo escolar. 

Graduada en Educadora social. Departamento de Didáctica, Organización 

Escolar y Didácticas Especiales, UNED. 

 

Save the Children (2016). “Yo a eso no juego. Bullying y ciberbullying en la 

infancia”. Save the Children España. 

 

Sureda , J., Mut , R.; Comas , R., Casero , A.; Oliver , M., Salv à, F., Morey, M. 

(2008). Les TIC i els menors a les Illes Balears. Equipament i usos de les 

tecnologies de la informació i la comunicació per part dels menors de les Illes 

Balears. El ciberassetjament entre els joves d’entre 6 i 14 anys. Palma: IBIT. 

Obtingut de 

https://www.researchgate.net/publication/52009674_Les_TIC_i_els_menors_a_

l es_Illes_Balears 

 

http://redes.grupoeuroformac.com/component/jdownloads/send/2-contenidos-ciberbullying/15-monografico-ciberbullying
http://redes.grupoeuroformac.com/component/jdownloads/send/2-contenidos-ciberbullying/15-monografico-ciberbullying
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Ciber%20acoso.%20Un%20tema%20de%20reflexi%C3%B3n%20Marina%20Par%C3%A9s%20Soliva.pdf
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Ciber%20acoso.%20Un%20tema%20de%20reflexi%C3%B3n%20Marina%20Par%C3%A9s%20Soliva.pdf


48 
 

Sureda, J., Rigo, E., Comas, R., Servera, A. M., Morey, M., Mut, B. i Gili, M. 

(2009). El ciberassetjament entre els joves. Característiques i impacte del 

cyberbullying entre l’alumnat d’ESO de les Illes Balears. Palma: IBIT. 

 

Sureda, J., Comas, R. i Rigo, E. (2012). Sobre el ciberbullying. Guia para el 

profesorado. Palma: Universitat de les Illes Balears, Departament de 

Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació. 

 

Tapia, M. (2010). Aprendizaje y servicio solidario. Buenos Aires: Ciudad Nueva. 

 

Vives, M., Sánchez, C., Orte, C., Macías, L. (2014). “El cyberbullying. Conocer 

para actuar”. València: INNODOCT. 

                                                                                                                                          

GUÍES PRÀCTIQUES: 

 

Escofert Roig, Ana. Centre promotor d’aprenentatge servei.                

Barcelona. Obtingut de 

http://www.aprenentatgeservei.cat/intra/aps/documents/aps_tecnologies_digital

s_web.pdf 

 

Guía práctica de aprendizaje-servicio para jóvenes (2010). Centre promotor 

d’aprenentatge servei. Zerbikas. Bilbao. 

 

Puig Rovira, Josep M.  (2010). Com fer APS en els Centres Educatius? Centre 

Promotor d’Aprenentatge Servei. Barcelona. Obtingut de 

http://www.aprenentatgeservei.cat/intra/aps/documents/aps_centres_educatius

_3.pdf 

 

WEBGRAFIA 

 

Aprenentatgeservei.cat. (2017). APS. [online] Recuperat de: 

http://www.aprenentatgeservei.cat/index.php?cm=06.02#cerca_name [Accés 

dia 14 Apr. 2017] 

 

http://www.aprenentatgeservei.cat/intra/aps/documents/aps_tecnologies_digitals_web.pdf
http://www.aprenentatgeservei.cat/intra/aps/documents/aps_tecnologies_digitals_web.pdf
http://www.aprenentatgeservei.cat/intra/aps/documents/aps_centres_educatius_3.pdf
http://www.aprenentatgeservei.cat/intra/aps/documents/aps_centres_educatius_3.pdf


49 
 

Navarro, F. (2017). 126 DINÁMICAS DE EDUCACIÓN EMOCIONAL. [online] 

Orientafer.blogspot.com.es.  Recuperat de:  

http://orientafer.blogspot.com.es/2011/09/126-dinamicas-de-educacion-

emocional.html [Accés 16 Jun. 2017]. 

 

 Zerbikas.es. (2017). Banco de experiencias | Zerbikas Fundazioa. [online] 

Recupertat de: http://www.zerbikas.es/banco-de-experiencias  [Accés dia 14 

d’abril. 2017] 

 

REFERÈNCIES LEGISLATIVES. 

 

Assemblea General de les Nacions Unides (1989). La Convenció sobre els 

Drets de l’Infant. 

 

Constitución Española. (BOE núm. 311, de 29 de desembre de 1978). 

 

Decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s’estableixen els drets i els 

deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docents no 

universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears.  BOIB núm. 187 

de 2010. Obtingut de: 

https://www.caib.es/sacmicrofront/noticia.do?idsite=274&cont=58874&lang=CA 

 

Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar. (2016). Protocol de prevenció, 

detecció i intervenció de l’assetjament escolar de les Illes Balears. Conselleria 

Educació i Universitat. 

 

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. (BOE núm. 106 de 4 de maig 

de 2006). 

 

Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat 

educativa. (BOE núm. 295 de 10 de desembre de 2013). Obtingut de: 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886 

 

http://www.zerbikas.es/banco-de-experiencias%20%20%5bAccés%20dia%2014


50 
 

Nacions Unides (1948). Declaració Universal dels Drets Humans. Obtingut de: 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=cln 

 

8. ANNEXOS. 

 

Annex 1. Qüestionaris d’autoavaluació qualitativa. (A emplenar per l’agent). 

(Valoració de l’1 al 5, sent 5 la més alta). 

 

ASPECTES GENERALS DE LA INTERVENCIÓ 

 1 2 3 4 5 

1. He sigut responsable amb la meva feina      

2. A l'hora de desenvolupar el procés de diagnòstic, he tingut en compte 

les característiques del context sobre el qual s'ha dut a terme? 

     

3. He hagut de modificar la planificació d'activitats inicialment 

previstes? 

     

4. L'observació realitzada, ha interferit en la realitat en la qual se centra?      

5. La redacció del diari de camp, ha estat fidel a la realitat observada?      

6. He perdut temps per falta de previsió o planificació per la meva banda?      

7. Tenia previstes algunes dificultats que se m'han anat plantejant?      

8. La relació temps/activitat emprada ha estat l'adequada?      

9. He disposat de temps suficient per realitzar adequadament el 

procés de diagnòstic? 

     

10. Crec que ha estat útil el diagnòstic?      

Font: Ruiz, 2014, p. 38. 

 

SOBRE L'ACTIVITAT COM A AGENT D'INTERVENCIÓ. 

 1 2 3 4 5 

11. He preparat suficientment la meva intervenció/diagnòstic?      

12. L'he organitzat reflexivament?      

13. He manejat suficient informació abans de desenvolupar-la?      

14. He utilitzat adequadament tots els recursos disponibles per dur a terme 

la intervenció/diagnòstic? 

     

15. He improvisat en algun moment?      

16. He realitzat una seqüenciació adequada de les actuacions?      

17. He sotmès a la consideració d'altres companys/as les meves 

actuacions? 

     

18. He realitzat amb freqüència la meva pròpia autoavaluació?      

Font: Ruiz, 2014, p. 38. 
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Annex 2. Qüestionaris d'avaluació de programes o projectes d'intervenció 

socioeducativa. (A emplenar per l'agent). (Valoració de l'1 al 5, sent 5 la més 

alta.) 

 

I. FASE INCIAL. PROCÉS DE DIAGNÒSTIC. 

A. Determinació i selecció del cas 

 1 2 3 4 5 

1. Tenia suficients coneixements previs sobre el cas.      

2. Tenia una idea clara de la situació de partida.      

3. Coneixia amb claredat les circumstàncies prèvies.      

4. Vaig seleccionar clarament el cas per intervenir.      

5. No vaig tenir dubtes sobre la situació a tractar.      

B. observació. 

6. Vaig realitzar la modalitat d'observació que el cas requeria.      

7. La vaig desenvolupar encertadament.      

8. Em va servir per conèixer dades rellevants.      

9. Em va aportar dades rellevants.      

10. No vaig tenir dificultats en el seu desenvolupament.      

C. Presa de dades. 

11. Vaig obtenir les dades necessàries per al cas.      

12. La quantitat de dades obtingudes va ser suficient.      

13. Van ser de qualitat i amb contingut rellevant.      

14. Em van servir per estructurar l'actuació.      

15. Van ser importants per al desenvolupament de la intervenció.      

D. Selecció de dades. 

16. Vaig seleccionar les dades necessàries per al cas.      

17. La quantitat de dades seleccionades va ser suficient.      

18. Les dades seleccionades van tenir un contingut rellevant.      

19. La selecció realitzada va ser l'adequada.      

20. Vaig seleccionar dades que no van ser rellevants per al cas.      

I. Obtenció de conclusions. 

21. Les dades obtingudes em van permetre arribar a conclusions.      

22. Les conclusions obtingudes van ser encertades.      

23. No vaig tenir dificultats a obtenir-les.      

24. Les conclusions obtingudes em van permetre fixar el cas.      

25. Em van servir per estructurar millor la intervenció.      

Font: Ruiz, 2014, p. 39. 
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II. FASE D'EXECUCIÓ 

A. Supòsit de partida. 

 1 2 3 4 5 

26. Vaig establir clarament el supòsit de partida.      

27. No vaig tenir dubtes en establir-ho.      

28. Tenia una idea molt clara de la situació a intervenir.      

29. Em va permetre establir una situació inicial.      

30. Em va servir de base per dissenyar el projecte d'intervenció.      

B. Disseny del projecte d'intervenció. 

31. Vaig tenir suficients coneixements previs per dissenyar-ho.      

32. Vaig realitzar un disseny concorde a les necessitats del cas.      

33. Ho vaig estructurar adequadament.      

34. Vaig establir clarament els objectius.      

C. Execució del projecte. 

35. Vaig fixar clarament cada element del projecte.      

36. Ho vaig desenvolupar d'acord a l'establert.      

37. El seu disseny i estructura van ser adequats.      

38. No van sorgir elements distorsionantes.      

39. L'execució va ser d'acord amb el planificat.      

40. Els seus continguts van ser els que el cas requeria.      

Font: Ruiz, 2014, p. 40. 

 

III. FASE DE VALORACIÓ 

A. Avaluació del projecte. 

 1 2 3 4 5 

41. L'avaluació del projecte ha estat objectiva.      

42. S'han avaluat tots i cadascun dels seus components.      

43. Les dades obtingudes es deriven del projecte realitzat.      

44. L'avaluació ha estat rigorosa.      

45. S'han utilitzat tant l'avaluació quantitativa com a qualitativa.      

B. Conclusions finals. 

46. Les conclusions obtingudes són concordes amb el que esperava.      

47. Les conclusions obtingudes són raonables.      

48. Aporten dades suficients sobre el programa d'intervenció.      

49. Permeten conèixer clarament els resultats de la seva aplicació.      

50. Poden fonamentar actuacions futures.      

Font: Ruiz, 2014, p. 40. 
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Annex 3. Qüestionaris per a l'avaluació dels tallers i les activitats d'aula. 

(A valorar pels participants). (Valoració de l'1 al 5, sent 5 la més alta). 

 

PREGUNTES. 

 1 2 3 4 5 

1. Et sembla útil el que has après?      

2. Les activitats són adequades?      

3. La durada de la formació et sembla suficient?      

4. S’expliquen les activitats amb claredat?      

5. Valora globalment l'experiència de la formació rebuda.      

7. Comentaris i suggeriments: 

 

Annex 4. Qüestionaris per a la valoració de l'aplicació del projecte. (A 

realitzar per l'agent i els participants). (Valoració de l'1 al 5, sent 5 la més alta.) 

A. ANÀLISI DE LA SITUACIÓ 

 1 2 3 4 5 

1. Les relacions intergrupals han millorat respecte a l’inici.      

2. S'estan aconseguint els objectius plantejats.      

3. El ritme de consecució dels objectius és el desitjat.      

 

B. ESTUDI DE PROBLEMES. 

 1 2 3 4 5 

4. Les sessions s'han dut a terme sense dificultat.      

5. Les relacions dels professors amb els alumnes es poden qualificar 

bones. 

     

7. Existeixen conflictes entre els participants.      

8. Es detecta algun conflicte entre els plantejaments del projecte i la 

predisposició de les famílies. 

     

9. Es detecten dissonàncies entre els plantejaments del projecte i els 

plantejaments escolars. 

     

10. Els educadors troben dificultats a l'hora de desenvolupar el seu 

Treball. 
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C. CONTROL DE QUALITAT. (A contestar per l’agent). 

 1 2 3 4 5 

11. La metodologia utilitzada resulta adequada per al desenvolupament dels 

objectius del projecte. 

     

12. S'està utilitzant la metodologia que es va plantejar utilitzar en dissenyar 

el Projecte. 

     

13. Els alumnes mostren interès o motivació cap a les activitats del 

projecte. 

     

14. S'estan utilitzant els recursos tal com es va planificar.      

15. Es detecten desfasaments significatius en la temporització prevista.      

16. S'aprecia correcció en la seqüència d'activitats programades.      

17. Es dóna flexibilitat en l'aplicació del projecte.      

18. Es disposa dels recursos humans necessaris per dur a terme el 

projecte. 

     

19. Es disposa dels recursos materials necessaris.      

20. Es dóna concordança entre l'organització de l'aula o aules 

en què es desenvolupa el projecte i el sistema organitzatiu del centre. 

     

 

D. REGULACIÓ DEL PROCÉS. 

 1 2 3 4 5 

21. Es considera necessari realitzar canvis per tal de millorar el 

desenvolupament del projecte. 

     

22. Si es creu necessari realitzar canvis, explicar quins es farien: 

 


