
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Programa d’innovació 
#aquíproubullying 

Curs 2018-2019 
 

 
Projecte 

Escola Maria-Mercè Marçal 

 
  



 

2 
 

 

ÍNDEX 

 

1. Justificació del projecte ______________________________________________________ 3 

2. Diagnosi de necessitats ______________________________________________________ 4 

3. Objectius específics i indicadors _______________________________________________ 6 

4. Avaluació inicial ____________________________________________________________ 8 

5. Planificació i temporització de les actuacions ___________________________________ 10 

6. Previsió de l’avaluació final __________________________________________________ 13 

  



 

3 
 

1. Justificació del projecte 
 
L’Escola Maria-Mercè Marçal és un centre “jove”, tot just el curs 2016-2017 vam 
celebrar el 10è aniversari i com a centre educatiu, tenim una trajectòria breu. Hem 
anat creixent un nivell cada any, i aquest fet ha permès treballar des del primer 
moment per a la tolerància i la convivència. Si que és cert que en el moment en que 
arribem al cicle superior apareixen els primers conflictes més enllà de les “discussions 
de pati”. 
Els darrers cursos, hem anat veient que en alguns casos, les famílies han contribuït a la 
conflictivitat, magnificant petits incidents, també menystenint-los en altres casos. 
També els darrers cursos, s’han incrementat les notícies i els programes que tracten el 
bullying, no sempre de manera rigorosa. 
Aquests fets ens han dut a la reflexió i l’anàlisi de la nostra situació i creiem convenient 
entrar al programa, per implicar tant a les famílies com a la resta de la comunitat 
educativa per promoure el respecte, la tolerància i la millora de la convivència. 
 
Som un dels tres centres públics de la ciutat de Tàrrega, i la zona geogràfica correspon 
a un barri on podem trobar habitatges residencials (barri de Fàtima) i edificis de pisos 
de nova construcció. El creixement de la natalitat i en especial de l’entorn de l’escola 
va fer que es pensés en aquesta zona per ubicar-hi un nou centre educatiu. 
 
A llarg dels anys hem anat incrementant l’alumnat, arribant a tenir fins a 5 nivells amb 
dos grups, i això fa que tinguem els espais molt limitats i no puguem disposar d’aula de 
psicomotricitat o d’educació artística visual i plàstica. A llarg termini, comptem que 
s’estabilitzarà aquest creixement i podrem disposar d’aules de plàstica o de llengua 
anglesa. 
 
Aquest curs 2017-2018, tenim 335 alumnes, d’orígens ben diversos, aproximadament 
un 15% de l’alumnat és estranger i un 30% d’aquest no entén el català i el castellà 
quan s’incorpora al centre. Al voltant d’un 7% de les famílies tenen necessitats 
específiques de suport de caire socioeducatiu, i dels 335 alumnes, 6 tenen dictamen de 
tipus A, de necessitats específiques de caire educatiu, que reben suports més concrets 
de l’auxiliar d’educació especial, la tècnica d’educació infantil i l’especialista d’educació 
especial. 
 
Les famílies, una gran majoria, s’implica en la vida del centre i participa de les activitats 
que es proposen al llarg del curs i col·laboren també en iniciatives com el projecte pati 
o la borsa de famílies, on cada curs poden manifestar la seva disponibilitat en fer 
tallers, acompanyaments a sortides… 
 
El nostre centre manté una bona xarxa de convenis i acords amb les institucions del 
municipi i de la comarca i a través tant del pla d’entorn de la ciutat, com del pla de 
suport comarcal, podem gaudir de sortides i activitats en tots els nivells. També 
mantenim relacions amb entitats com l’Associació Alba, amb col·laboracions puntuals, 
que en un futur mirarem que siguin sistemàtiques i incorporades a les programacions 
anuals. 
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Gairebé des dels inicis de l’escola, tenim la denominació d’Escola Verda, que anem 
mantenint, incorporant l’hort escolar, la dieta saludable, el reciclatge i la reutilització 
com a valors de centre. Els cursos 2012-2013 i 2013-2014 vam poder participar d’un 
projecte PILE (Pla d’impuls a les llengües estrangeres), que ens ha permès incrementar 
les hores de llengua anglesa als cicles mitjà i superior, i poder fer l’educació visual i 
plàstica en llengua anglesa també als cicles mitjà i superior (metodologia AICLE). 
 
Aquest curs 2017-2018, ens hem incorporat al programa SI Salut Integral en l’educació 
infantil, al programa #aquíproubullying i estem redactant el projecte de convivència, 
d’acord amb les directrius del Departament d’Ensenyament. 
El curs 2015-2016 vam poder revisar i modificar el projecte educatiu del centre. 
El curs 2016-2017 vam seguir el mateix procés amb el projecte lingüístic i també amb 
el projecte curricular, que ha estat el producte de dos anys de feina a través de la 
formació en centre (FIC), sobre el disseny curricular primer i l’avaluació després. 
Tota aquesta documentació està a disposició de la comunitat educativa i l’entorn a 
través de la pàgina web del centre. 
 
 
2. Diagnosi de necessitats 
 
No podem parlar de situacions de bullying al centre, malgrat alguns conflictes i algunes 
situacions ens han fet aplicar el protocol en dues ocasions aquest darrer curs. Feta 
l’observació i la detecció d’indicadors, la conclusió és que hem de treballar les 
habilitats socials en determinats alumnes, i per extensió, a tot el conjunt de l’alumnat. 
La resposta de les famílies quan s’han donat aquests casos ha estat positiva, i ens han 
ajudat a resoldre’ls de manera satisfactòria, implicant-se en poder treballar de manera 
conjunta per fomentar la convivència i ajudar els infants a gestionar els conflictes de 
manera positiva i a partir del diàleg tranquil i reflexiu. 
En finalitzar cada curs, ja fa uns anys que passem enquestes a les famílies i valoren 
positivament la gestió dels conflictes i les normes del centre. 
 
Els cursos 2015-2016 i 2016-2017, gràcies a la dotació de recursos per part del 
Departament d’Ensenyament, es va incorporar a l’equip docent del centre una tècnica 
en integració social, que ens ha permès també treballar amb els infants en situació de 
risc i aplicar dinàmiques d’interacció i relació entre iguals en les aules on s’han detectat 
més conflictes. Aquest curs 2017-2018 però, ja no disposem d’aquesta tècnica, no 
obstant, hem incorporat els eixos de treball previstos a la programació general anual, 
per promoure la millora de la convivència. 
Coincideix també que  ja hem iniciat  la redacció del projecte de convivència del 
centre. Actualment, el títol 5 de les NOFC és el que parla de la convivència al centre, la 
resolució de conflictes, les normes de convivència i ja s’estableixen mecanismes de 
resolució de conflictes, que aprofundirem en aquest projecte, ja que emmarcarem el 
present projecte en aquest projecte de convivència i farem partícips tots els sectors de 
la nostra comunitat educativa. 
Creiem doncs, que és un bon moment per entrar al programa que ens pot ajudar a 
prevenir situacions que puguin esdevenir situacions de bullying, a la vegada que ens 
complementarà la tasca a fer en la redacció del projecte de convivència. 
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Ja en el projecte educatiu, revisat i modificat el 2016, la convivència, la tolerància, la 
diversitat, la inclusió, són alguns dels trets d’identitat que hi trobem, així com el 
caràcter propi també parlar d’escola coeducadora, socialitzadora, inclusiva, reflexiva 
entre altres trets. 
A les normes de funcionament (NOFC), que posem a revisió cada curs tant en claustre 
com en Consell Escolar, com ja hem mencionat hi ha tot el capítol 5 dedicat a la 
convivència al centre, i en tot el document podem veure implícits els trets d’identitat i 
el caràcter propi també. 
 
Tenim presents i fem difusió a la comunitat educativa dels protocols del Departament 
d’Ensenyament sobre situacions d’assetjament, ciberassetjament, situacions de 
violència al centre i cada inici de curs es revisen per tenir-los presents i donar-ne 
coneixement, en cas que escaigui (professorat que s’incorpora de nou). 
En la primera sessió del Consell Escolar també es recorden aquests protocols i el lloc 
on es poden consultar. 
 
Tota la documentació dels casos en que el curs passat es va engegar el protocol es 
custodia a la secretaria del centre i, habitualment fem un recull dels petits incidents o 
conflictes.  
Cada tutor i tutora també, té un registre a l’aula dels incidents o situacions que 
originen conflictes i de les accions que es duen a terme per resoldre’ls. 
Molts d’aquests incidents queden resolts a partir de les assemblees, on els infants 
poden expressar-se i parlar de manera tranquil·la, reflexiva i arriben ells mateixos a 
gestionar-los de manera positiva. 
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3. Objectius específics i indicadors 
 
Objectius generals i específics 
 

Objectius generals Objectius específics Indicadors 

Sensibilitzar la comunitat escolar de la 
importància de prevenir i erradicar l’assetjament 
entre iguals. 

Conèixer el fenomen de l’assetjament i promoure 
el respecte i la tolerància entre els membres de la 
comunitat educativa. 

Nombre d’activitats de sensibilització realitzades  
per a cada un dels sectors de la comunitat 
escolar. 
 
Percentatge de participació de cada un dels 
sectors de la comunitat escolar en les activitats 
realitzades. 

Planificar i dur a terme accions informatives 
destinades tant a les famílies com als infants. 
Conèixer el fenomen del ciberassetjament i 
facilitar estratègies d’autoprotecció cap a les 
xarxes socials. 

Formar la comunitat escolar per tal de prevenir, 
detectar i intervenir davant possibles situacions 
d’assetjament entre iguals. 

Facilitar estratègies de regulació de les emocions 
per fomentar les relacions positives. 

Nombre d’activitats formatives adreçades a les 
famílies. 
 
Percentatge de participació de les famílies a les 
activitats formatives. 
 
Nombre d’activitats adreçades als alumnes. 
 
Grau d’impacte de les activitats en els alumnes. 

Treballar la connexió entre les competències 
emocionals i la prevenció de l’assetjament i/o 
conductes contràries a la convivència. 
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Objectius generals Objectius específics Indicadors 

Apoderar i implicar l’alumnat per detectar i aturar 
els processos d’assetjament escolar mitjançant 
accions de servei a la comunitat. 

Implicar l’alumnat de manera positiva en el 
foment d’un clima de treball participatiu i de 
respecte a l’aula, i fer-los partícips de les 
estratègies de treball cooperatiu i d’empatia cap a 
les possibles víctimes. 

Acompliment  de les  sessions de 
tutoria/assemblea programades  tractant aquest 
tema. 
 
Nombre d’activitats realitzades. 
 
Nombre d’alumnes que participen en accions de 
servei comunitari / suport entre iguals 
 
Nombre de sessions realitzades en la formació 
dels equips de convivència. 

Formar l’alumnat per al desenvolupament dels 
equips de convivència. 

Prevenir possible situacions d’assetjament en el 
centre educatiu. 

Implementació dels equips de convivència. 
Nombre d’alumnes que participen en accions de 
servei comunitari/suport entre iguals. 
 
Nombre d’enregistraments fets a la llibreta dels 
equips de convivència. 
 
Percentatge de casos en què s’ha aconseguit 
aturar i revertir el procés d’assetjament. 

Fomentar l’escolta activa i la comunicació en la 
resolució dels conflictes, entenent-los com una 
oportunitat de prevenció de situacions més greus 
o de situacions d’assetjament. 

Detectar, intervenir i aturar les situacions 
d’assetjament escolar. 

Implicar la comunitat educativa de manera 
positiva per detectar les situacions d’assetjament. Relació d’actuacions per prevenir l’assetjament. 

Nombre de possibles situacions d’assetjament 
detectades. 
Identificació de zones, llocs i situacions de risc. 
Recollida d’informació de diferents fonts: 
professorat, famílies, personal no docent del 
centre, alumnat ( entrevistes individuals, 
activitats de tutoria…) 

Aplicar les estratègies necessàries per aturar les 
situacions detectades. 
Fer conscients els infants de la necessitat de 
comunicar aquestes situacions a l’adult. 
Proporcionar a l’alumnat, les pautes d’actuació 
davant possibles situacions d’assetjament entre 
iguals. 
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4. Avaluació inicial 
 
Partim d’una situació inicial amb un grau baix de conflictivitat. Ja en el primer projecte 
educatiu del centre es contempla com un dels pilars fonamentals l’educació 
emocional, a través sobretot de la kinesiologia i el treball de les emocions: la seva 
regulació, expressió, coneixença… Aquest fet ha facilitat una bona convivència al 
centre. NO obstant, és evident que els infants s’han anat fent grans i paral·lelament, 
els conflictes també han crescut, i, malgrat les normes de convivència i la gestió dels 
conflictes, que hem intentat sempre que sigui el més positiva possible, ens trobem que 
volem anar un pas més enllà, i redactar i implementar aquest projecte 
#aquíproubullying, per aprofundir més encara en aquesta millora de la convivència, 
fonamentada en gran part en l’educació socioemocional, reforçant així la nostra línia 
de centre i el nostre projecte educatiu. 
El curs passat, ens vam trobar davant de dues situacions que ens van portar a aplicar el 
protocol davant possibles casos d’assetjament. Després d’aplicar-lo, vam poder 
concloure que eren situacions de conflicte puntuals, relacionades amb la gestió de les 
emocions dels infants implicats i que es van poder resoldre amb accions tant amb els 
infants i els grups classe corresponents com amb les famílies, d’acord amb el propi 
protocol aplicat. 
Aquest projecte ens ha de servir per clarificar i concretar les accions que ja tenim en el 
nostre dia a dia per millorar la convivència, i a la vegada, treballar amb els infants i les 
famílies, per minimitzar al màxim les possibilitats d’assetjament. 
 
A partir de la redacció del projecte de convivència del centre, s’ha passat enquestes als 
diferents sectors de la comunitat educativa sobre la convivència i la resolució de 
conflictes, amb els resultats següents: 
 
Equip docent: Tots els i les mestres coincideixen amb la importància de rebre 
assessorament pel que fa a temes de convivència i resolució positiva de conflictes, i 
també en treballar de forma implícita la convivència. També es destaca la disparitat 
d’opinions referent a temes relacionats amb portar o no a l’escola símbols religiosos o 
culturals. D’aquí la necessitat de crear, sobretot per aquests aspectes, una línia 
d’escola consensuada per tota la comunitat educativa. El professorat també manifesta 
que una bona gestió i organització del centre propicia un clima positiu de convivència. 
 
Famílies: La gran majoria es mostren en total acord en la necessitat de treballar per la 
convivència des de tots els àmbits de la comunitat educativa. També coincideixen en el 
fet de que s’ha de treballar per la inclusió de tot l’alumnat i la no segregació per 
diferència de capacitats , gènere o cultura. També demanden assessorament per 
tractar conflictes tan de l’escola com de casa. I per tal de participar de forma més 
implícita en les reunions convocades es proposa poder tenir un servei de monitoratge 
pels seus  fills i filles, així com realitzar trobades pedagògiques amb els i les mestres 
per aclarir dubtes i inquietuds. 
 
Alumnat de cicle superior:  Es mostren molt d’acord en que hi ha una necessitat de 
respectar les normes consensuades perquè hi hagi un bon clima de treball, però un 
percentatge força elevat no empatitza amb els companys que tenen dificultats i els 
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voldrien segregar simplement perquè els consideren diferents. Un sector considera 
que a vegades ha d’utilitzar la força per fer-se respectar i resoldre conflictes. És 
significatiu el nombre d’alumnes que es mostren d’acord en què molts conflictes es 
generen per falta de comunicació. Alguns alumnes són conscients que hi ha alumnes 
que ho passen malament i no ho diuen a ningú. 
 
Personal PAS i monitoratge menjador i extraescolars:  Estan en total acord que hi ha la 
necessitat d’unes normes clares i consensuades pel que fa als temes de convivència. La 
majoria també coincideixen en la demanda d’assessorament per  gestionar conflictes 
d’una forma positiva. I posen de manifest que és molt important acollir bé als alumnes 
i les famílies nouvingudes per evitar i prevenir conflictes. 
 
Aquestes enquestes ens han facilitat també aquesta avaluació inicial de l’escola, per 
veure d’on partim i les necessitats que mostren el diferents sectors de la comunitat 
educativa. 
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5. Planificació i temporització de les actuacions 
 
Sensibilitzar la comunitat educativa 

Actuacions Responsables Recursos Temporització 
Sensibilització a les famílies:  

 Reunió general d’inici de curs. 
 Trobada gastronòmica de famílies (organitzada per l’AMPA on es duran a terme 

dinàmiques destinades a la sensibilització, de les dissenyades en els materials 
propis del programa – Mòduls Aproximació als conceptes / Competències 
socioemocionals). 

 Xerrada  a les famílies sobre seguretat a les xarxes i ciberassetjament (a càrrec 
dels Mossos d’Esquadra). 

 Recollida d’informació a partir de les entrevistes amb les famílies quan inicien P3, 
o quan són alumnes nous d’altres nivells. 

Equip de referència 
Equip directiu 
AMPA 
Tutors/es 
Professionals 
externs (Mossos, 
experts...) 

Web i correu 
electrònic per 
a la difusió de 
les xerrades. 
 
Díptics amb la 
informació 
rellevant del 
projecte. 

Setembre-
Octubre 2018 

Sensibilització a l’equip docent i personal de serveis (PAS i monitoratge): 
 Transferència de la informació a l’equip docent (2n i 3r trimestres del curs 2017-

2018 i 1r del 2018-2019): planificació i concreció de les accions a fer. 
 Transferència de la informació al personal PAS i monitoratge de menjador i 

activitats extraescolars  (1r del 2018-2019): planificació i concreció de les accions 
a tenir en compte en aquests espais de temps. 

Equip de referència 
Sessions de 
claustre 
necessàries. 

2017-2018 
2018-2019 

Sensibilització i formació a l’alumnat: (equips per la convivència) 
 Activitats didàctiques del programa #aquíproubullying en l’apartat “Equips x la 

convivència, a càrrec dels components de l’equip de referència i per l’alumnat de 
Cicle Superior (5è i 6è).* 

 Xerrades sobre assetjament i ciberassetjament a l’alumnat de CS a càrrec dels 
Mossos d’Esquadra. 

Equip de referència 
Professionals 
externs (Mossos, 
experts...) 

Planificació de 
les sessions de 
formació i les 
xerrades a 
l’alumnat. 

Octubre-
Desembre 
2018 

* Equip s x la convivència: 2 grups de 4 alumnes (1 de cada nivell del CS), que actuaran un a cada franja de l’esbarjo i canviaran quinzenalment. 
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Prevenir l’assetjament 

Actuacions Responsables Recursos Temporització 
 Continuar la implementació del projecte d’educació socioemocional iniciat els 

darrers cursos amb les activitats planificades en el mateix: kinesiologia, 
consciència i regulació de les emocions... (activitats de Competències 
socioemocionals dels materials del programa) 

 Sistematització de l’observació i registre dels hàbits i conductes de l’alumnat en 
les àrees d’educació artística i educació física i les estones d’esbarjo. 

 Mantenir la planificació horària que permet la tutoria docent-alumne en el Cicle 
Superior de manera regular. 

 Valorar la possibilitat d’introduir la figura de l’ajudant del docent tant a l’aula 
com als espais d’esbarjo, educació física, artística... en el cicle mitjà, per iniciar 
aquest alumnat que a la llarga esdevindran equips x la convivència. 

Equip de referència 
Equip docent 

Planificació 
horària. 
 
Registres 
d’observació. 

Al llarg de tot 
el curs 

 
 
Detectar situacions d’assetjament 

Actuacions Responsables Recursos Temporització 

 Mantenir la planificació de l’activitat d’Apadrinament lector de l’alumnat del cicle 
superior a l’alumnat del cicle inicial. 

 Complementar la figura del padrí lector, amb el rol de tutor/a de l’infant del cicle 
inicial (tutoria entre iguals). 

 Implementar la figura del tutor/a per l’alumnat arribat de nou al centre (en 
qualsevol nivell de l’educació primària i almenys en els primers mesos de la 
incorporació de l’infant). 

Equip de referència 
Equip docent 

Planificació 
horària. 
 
Registre de les 
activitats de 
tutoria entre 
iguals. 

 
 
Al llarg de tot 
el curs 
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 Sistematització de l’aplicació de sociogrames a 3r i 5è de l’educació primària, i 
quan es cregui convenient en altres nivells de l’educació primària, per facilitar la 
detecció de possibles situacions d’assetjament. 

 Crear les “Llibretes de la convivència” d’aula i registrar les activitats, conflictes, 
situacions, solucions...  

Equip de referència 
Equip docent 

Professional 
de l’EAP 
 
Llibretes 

Primer 
trimestre de 
cada curs 

 Implementar els “Equips x la convivència” (a partir de la formació ja rebuda) i 
registrar les accions en la Llibreta d’equip. 

Equip de referència 
Equips x  la 
convivència 

Llibretes 
Segon i tercer 
trimestre  

 
 
Intervenir davant les situacions d’assetjament 

Actuacions Responsables Recursos Temporització 

 Implementar les accions desenvolupades en el document del Departament 
d’Ensenyament sobre la “Gestió i resolució positiva dels conflictes”, per 
minimitzar les situacions de conflicte que podrien esdevenir situacions 
d’assetjament. 

 Implementar el protocol del Departament d’Ensenyament establert per les 
situacions d’assetjament (i/o ciberassetjament) quan s’hagi detectat la situació 
d’assetjament. 

Equip de referència 
Equip docent 

Protocols i 
documents del 
Departament 
d’Ensenyament 

Al llarg de tot 
el curs 
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6. Avaluació final 
 

Objectius general: Sensibilitzar la comunitat escolar de la importància de prevenir i erradicar l’assetjament entre iguals 

Objectius específics Indicadors Dades dels 
indicadors 

Grau d’assoliment 
de l’objectiu 

específic 
Conèixer el fenomen de l’assetjament i promoure el 
respecte i la tolerància entre els membres de la 
comunitat educativa. 

Nombre d’activitats de sensibilització 
realitzades  per a cada un dels sectors de la 
comunitat escolar. 

  

Planificar i dur a terme accions informatives destinades 
tant a les famílies com als infants. Percentatge de participació de cada un dels 

sectors de la comunitat escolar en les activitats 
realitzades. 

  Conèixer el fenomen del ciberassetjament i facilitar 
estratègies d’autoprotecció cap a les xarxes socials. 
Objectiu general: Formar la comunitat escolar per tal de prevenir, detectar i intervenir davant possibles situacions d’assetjament entre 
iguals 

Objectius específics Indicadors Dades dels 
indicadors 

Grau d’assoliment 
de l’objectiu 

específic 

Facilitar estratègies de regulació de les emocions per 
fomentar les relacions positives. 

Nombre d’activitats formatives adreçades a les 
famílies.   

Percentatge de participació de les famílies a les 
activitats formatives.   

Treballar la connexió entre les competències 
emocionals i la prevenció de l’assetjament i/o 
conductes contràries a la convivència. 

Nombre d’activitats adreçades als alumnes.   

Grau d’impacte de les activitats en els alumnes.   
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Objectiu general: Apoderar i implicar l’alumnat per detectar i aturar els processos d’assetjament escolar mitjançant accions de servei a la 
comunitat 

Objectius específics Indicadors Dades dels 
indicadors 

Grau d’assoliment 
de l’objectiu 

específic 

Implicar l’alumnat de manera positiva en el foment 
d’un clima de treball participatiu i de respecte a l’aula, i 
fer-los partícips de les estratègies de treball cooperatiu 
i d’empatia cap a les possibles víctimes. 

Acompliment  de les  sessions de 
tutoria/assemblea programades  tractant 
aquest tema. 

  

Nombre d’activitats realitzades.   

Nombre d’alumnes que participen en accions de 
servei comunitari / suport entre iguals   

Formar l’alumnat per al desenvolupament dels equips 
de convivència. Nombre de sessions realitzades en la formació 

dels equips de convivència.   

Objectiu general: Prevenir possible situacions d’assetjament en el centre educatiu 

Objectius específics Indicadors Dades dels 
indicadors 

Grau d’assoliment 
de l’objectiu 

específic 

Implementació dels equips de convivència. Nombre d’alumnes que participen en accions de 
servei comunitari/suport entre iguals.   

Fomentar l’escolta activa i la comunicació en la 
resolució dels conflictes, entenent-los com una 
oportunitat de prevenció de situacions més greus o de 
situacions d’assetjament. 

Nombre d’enregistraments fets a la llibreta dels 
equips de convivència.   

Percentatge de casos en què s’ha aconseguit 
aturar i revertir el procés d’assetjament.   
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Objectiu general: Detectar, intervenir i aturar les situacions d’assetjament escolar 

Objectius específics Indicadors 
Dades dels 
indicadors 

Grau d’assoliment 
de l’objectiu 

específic 

Implicar la comunitat educativa de manera positiva per 
detectar les situacions d’assetjament. 

Relació d’actuacions per prevenir l’assetjament.  

 

Nombre de possibles situacions d’assetjament 
detectades.  Aplicar les estratègies necessàries per aturar les 

situacions detectades. 

Fer conscients els infants de la necessitat de comunicar 
aquestes situacions a l’adult. 

Identificació de zones, llocs i situacions de risc.  
Recollida d’informació de diferents fonts: 
professorat, famílies, personal no docent del 
centre, alumnat ( entrevistes individuals, 
activitats de tutoria…) 

 Proporcionar a l’alumnat, les pautes d’actuació davant 
possibles situacions d’assetjament entre iguals. 

 

Un cop acabada la implementació del present projecte i analitzades les accions i activitats i les dades dels indicadors, recollirem les propostes 
de millora a partir d’enquestes a les famílies i la pròpia anàlisi del projecte per part de l’equip de referència, valorant també la possibilitat 
d’implementar el propi projecte més enllà del curs 2018-2019, incorporant accions i activitats a les programacions anuals dels cursos següents, 
com consta en l’actualització del projecte de direcció del període 2018-2022. 

 


