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                     PRESENTACIÓ 

Es diu que hi ha violències que, per la seva repercussió mediàtica o per la seva freqüència, tenen nom propi. 
Aquest és el cas de l’assetjament (expressió que hem preferit a la més popular, bullying.) Si realment  aquest 
és un fenomen que, per una raó o altra, està guanyant en incidència, els equips de les escoles han de 
dedicar-hi el temps que calgui per tal que els centres siguin espais absolutament segurs. Això vol dir que 
han de dedicar-hi recursos per implementar programes per prevenir, detectar i, si és el cas, intervenir de 
forma efectiva en aquestes situacions.  

Aquesta jornada està pensada per ajudar els centres a fer front a les situacions d’assetjament. S’hi 
treballaran alguns dels recursos per afrontar l’assetjament, que quasi sempre passen per la tutoria i els 
programes i activitats específics. Un centre educatiu ens explicarà com han treballat el projecte de 
convivència, recentment regulat per l’Administració i que no és més que una planificació de les accions per 
afavorir una bona convivència. Una de les ponències es dedicarà a l’assetjament a través de la xarxa, que 
preocupa molt els centres, ja que tot sovint resta amagat als equips docents fins que es descobreix i 
aleshores ens trobem una llarga història d’incidències. D’altra banda, l’Administració educativa ha establert 
uns protocols clars d’actuació i altres recursos que cal conèixer; el Director General responsable ens en 
parlarà. En una altra part de la jornada coneixerem una manera integrada d’entendre i afrontar 
l’assetjament, que implica tota la comunitat educativa. Per acabar, també presentarem el punt de vista de 
les persones afectades; cal prendre consciència del patiment que l’assetjament provoca. 

 

A QUI S’ADREÇA 
 

La jornada s’adreça als responsables dels grups d’escoles que tenen la responsabilitat d’impulsar 
programes de prevenció, detecció i intervenció en tots els centres del seu grup amb una mateixa orientació. 
També s’adreça als directius de les pròpies escoles que hauran d’implementar programes amb aquest 
contingut, entre els qual el de convivència. La jornada pot ser de molt d’interés per a coordinadors i 
docents, especialment de les etapes d’educació secundària, que són els que estan al davant dels alumnes i 
els que, si es dona el cas, hauran d’intervenir-hi. Finalment, el tema pot ser molt interessant per a directius, 
coordiandors i mestres de l’etapa d’educació primària, tant per coneixer aspectes de la prevenció com per 
abordar un tema que també es dona al final de l’educació primària. 
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PROGRAMA 

 

 

09.15 Arribada, acollida i lliurament del material  

09.30 Benvinguda i presentació de la Jornada 

09.35 
Recursos per treballar la convivència en els centres: la planificació de la tutoria i els 

programes i recursos específics, a càrrec de Julio Andreu, Cap de l’Àrea Educativa de la FECC 

10.10 
Experiència: el nostre projecte de convivència i el seu desenvoluopament, a càrrec de M. 

Jesús Peláez, Responsable de mediació del col·legi La Salle Comtal de Barcelona 

10.45 
L’assetjament mitjançant les xarxes socials, a càrrec d’Albert López, director executiu de 140 

Comunicació 

11.20 Pausa -  Cafè  (al mateix lloc de la Jornada)  

11.45 

Les instrruccions de l’Administrcaió davant situacions d’assetjament, a càrrec de Jordi Miró, 

Director General d’Atenció a la Família i a la Comunitat Educativa, del Departament 

d’Ensenyament 

12.30 Desmuntant l’assetjament, a càrrec de Juanjo Fernandez, consultor de la FECC 

13.15 
L’assetjament des de la perspectiva de la persona que el pateix, a càrrec de Lolita Bosch, 

escriptora i directiva del Col·lectiu FU contra les violències 

14.00 Final de la jornada 

 

 

INSCRIPCIÓ 

- Accediu al formulari que trobareu a la pàgina web  http://www.escolacristiana.org  
Cliqueu a Formació 

- Les places són limitades i s’ocuparan per ordre d’inscripció. 

- Aportació per a despeses per participant: 

o Participants de centres adherits a la FECC: 30 euros (esmorzar inclòs) 

o Altres: 38 euros (esmorzar inclòs) 

 

ATENCIÓ! EL PAGAMENT D’AQUESTA SESSIÓ REQUEREIX TARGETA BANCÀRIA 

- Totes les targetes són vàlides 

El pagament cal fer-lo mitjançant una targeta bancària. Són admeses totes, tant les de crèdit con les de 

dèbit, i la inscripció no es considera vàlida fins que no s’ha fet el pagament. 

- Devolucions en cas de baixa 

En cas de comunicar baixa 24 hores abans de l’inici de la Jornada, es procedirà a la devolució de l’import 

pagat (l’entitat bancària farà el retorn al compte de la mateixa targeta des d’on s’ha  fet el pagament.) 

-      Pot ser de qualsevol titular, independentment del rebut 
 El titular de la targeta no té per què coincidir amb la persona que s’hi inscriu, ni amb la persona –física o 

jurídica- a nom de la qual cal fer el rebut. 

http://www.escolacristiana.org/


 

 

Per facilitar les coses, es demana específicament a nom de quina persona o entitat cal fer el rebut. Així es 

pot utilitzar la targeta que es tingui més a mà amb independència de qui s’acabi fent càrrec del cost i, per 

tant, sigui el titular del rebut corresponent. 

És un sistema totalment segur, sense que l’Escola Cristiana es quedi cap registre de dades de les targetes. 

Data límit d’inscripció: fins el  22 de maig a les 10h (o fins a que s’esgotin les places, que són limitades i s’ocuparan 

per ordre d’inscripció) 

 Després d’aquesta data, només s’admetran matrícules si encara hi ha places disponibles.  

 En els casos de no assistència sense avís el dia anterior, no es retornarà l’import. 
 

 
                     LLOC DE REALITZACIÓ i HORARI 

Escolàpies Llúria. C. Aragó 302. 08009 Barcelona 

Mapa del lloc 

24 de maig, de 09.15 a 14.00h 

ORGANITZA 
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