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Memòria d’avaluació final del projecte d’innovació pedagògica 
#aquiproubullying (2017-19) 
 
 

Dades del centre educatiu 
Nom del centre Codi 

INSTITUT ROQUETES  43008420 
Correu electrònic  

e3008420@xtec.cat  
Municipi Servei Territorial  

Roquetes (Baix Ebre) Terres de l’Ebre 

Nom del director o titular Nom de la inspectora 
Manel Reverté Ferré      Rosa Maria Montseny Baulenas 
 

 

Dades generals del projecte 

Nom del projecte d’innovació pedagògica 

Projecte #aquíproubullying (Institut Roquetes) 

Etapa educativa 

• Educació Secundària Obligatòria 

• Batxillerat 

• CFGM - FPB 
  

 

Àmbits d’innovació  

 
Àmbit 1: Metodologies i recursos per a la millora de l’ensenyament i aprenentatge 
Àmbit 2: Organització i gestió educativa 
Àmbit 3: Relació i cooperació amb la comunitat educativa i l’entorn 
 
Àmbits curriculars: 

● Àmbit personal i social (SEC) 
● Àmbit cultura i valors (SEC) 
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1. Descripció i justificació del projecte 

L’Institut Roquetes és un centre públic d’Educació Secundària situat a Roquetes, a la 
comarca del Baix Ebre. És un centre jove, modern i innovador que té per missió educar i 
formar acadèmicament i social al voltant d’un 600 nois i noies a partir dels 12 anys, de manera 
que puguin incorporar-se amb garanties a la vida adulta i esdevinguin ciutadans 
responsables, solidaris i respectuosos amb els altres i amb l’entorn. 

El nostre Institut potencia la incorporació de les noves tecnologies, promou la cultura de la 
pau, afavoreix el treball en equip i està compromès amb els valors democràtics, la diversitat 
cultural, la igualtat social, la sostenibilitat mediambiental i la defensa dels drets humans. 

Des de fa molts anys, a més, el centre ha apostat pel diàleg i la mediació com a eina 
fonamental per a resoldre pacíficament els conflictes i garantir el desenvolupament de la 
tasca educativa en un ambient de respecte entre les persones. Tenim des del curs 2013-14 
un Servei de Mediació en què participen alumnes i professors, obert també a les famílies, i 
hem establert un protocol propi per abordar possibles casos d’assetjament.  

Per això, i ja que vetllem pel manteniment d'un marc de convivència integral, basat en el 
respecte als drets de tothom i on cadascú assumeixi els seus deures, vam decidir apostar per 
dur a terme el programa d’innovació #aquíproubullying. 

La finalitat del projecte, doncs, ha estat des del principi estimular el centre a redefinir el nostre 
propi projecte de convivència i a assolir els següents objectius generals relacionats amb 
l’assetjament escolar: 

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

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

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

● Prevenir possibles situacions d’assetjament en el centre educatiu. 

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

Degut a la complexitat del nostre Institut, es va considerar oportú engegar el projecte 

#aquíproubullying durant el curs 2017-18 en fase inicial i de formació, i implementar-lo 

plenament el curs 2018-19. Tot per tal de reforçar i dinamitzar el nostre Pla de Convivència, 

el qual ha esdevingut una eina de vital importància per garantir el bon funcionament del centre 

i millorar la seva cohesió social.  

Com a marc de referència del centre, donem tot seguit algunes dades:  

● Contextualització geogràfica i social 

El centre es troba al municipi de Roquetes (Baix Ebre), al carrer Anselm Clavé, núm. 8, i acull 

alumnat de la ciutat i de diverses poblacions properes. Roquetes és una localitat d’uns 8.000 

habitants, de nivell socioeconòmic mitjà, que ha sabut conjugar la tradicional activitat 

agrícola amb la més moderna de la indústria, el comerç i els serveis.   

L’institut va néixer a partir de l’aplicació de la Llei de Reforma Educativa (LOGSE de 1990) 

i va iniciar la seva activitat docent durant el curs 1996-97. Fins al curs 2001-2002 es va ubicar 

de forma provisional als edificis corresponents a l’antic Noviciat dels Jesuïtes de l’Observatori 

de l’Ebre, l’edifici de la Ibèrica i aules prefabricades. Durant el curs 2002-2003 es va inaugurar 
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el nou edifici, situat en els terrenys adjacents al CEIP “Mestre Marcel·lí Domingo.” En 2007, 

l’edifici principal es va ampliar amb un aulari específic per a batxillerat, i ara estem esperant 

l’ampliació definitiva del centre que ens permetrà apropar i unificar en un sol espai les aules 

i els tallers de FP que encara estan a l’edifici de la Ibèrica i als baixos llogats per l’Ajuntament. 

● Característiques del centre 

Som un centre considerat mitjà pel volum d’alumnat i de tipologia B (dificultat mitjana). Tenim 

3/4 línies d’ESO, 2 de Batxillerat, una línia de FP Bàsica i 2 Cicles Formatius de Grau Mitjà, 

de l’especialitat d’Estètica i Perruqueria. Disposem d’espais educatius específics (3 aules 

d’Informàtica, 2 aules de Tecnologia, 2 laboratoris de Ciències, 2 aules de Dibuix i 1 de Música, 

un hort ecològic, un saló d’actes, 4 tallers de FP, un petit estudi de gravació audiovisual, un 

gimnàs cobert i un pati amb pistes poliesportives), servei de bar-menjador i transport escolar 

gestionat pel Consell Comarcal del Baix Ebre, el qual és utilitzat per gairebé la meitat dels 

nostres estudiants. 

El centre ha estat pioner en la utilització de recursos digitals a l’aula, raó per la qual disposa 

de pissarres digitals, canons de projecció i connexió WIFI a totes les classes. A més, és 

Escola Verda i Blava, participa regularment en projectes d’intercanvi lingüístic en anglès i 

francès, disposa d’un Pla Lector i un Pla Audiovisual, i organitza anualment o bianual 

Jornades d’Identitat Digital i/o de Sensibilització Mediambiental/ Interculturalitat. Ara, 

durant el curs 2018-19, hem participat de manera entusiasta en alguns nous projectes 

(aplicació del model SCAP en Orientació escolar, Project Work Escola 21, eTwinning) i 

programes d’innovació educativa com aquest. 

● Tipologia de l’alumnat i les famílies, grau d’implicació 

El centre acull fonamentalment alumnat de Roquetes, així com de les poblacions properes 

d’Aldover, Alfara de Carles, Benifallet, Jesús, Paüls, Raval de Cristo, Els Reguers i Xerta, 

situades totes elles a la marge dreta del riu Ebre. Els pobles de procedència dels nostres 

alumnes són entitats petites, de nivell socioeconòmic mitjà-baix i amb recursos 

d’integració social i lleure escassos i possibilitats de formació més aviat limitades. 

La tipologia de les famílies és diversa, a l’igual que el nostre alumnat i la seva procedència, 

cosa que no facilita la seva participació fora de l’horari lectiu en els diversos programes que 

duem a terme. La distància al centre, la manca de formació dels progenitors i un cert 

desconeixement de l’activitat de l’institut continuen sent entrebancs importants a l’hora de 

plantejar-nos nous reptes. Aquest és un dels aspectes que més ens preocupa com a equip i 

així ho hem reflectit en l’avaluació final del projecte. No obstant, a través de l’AMPA, el Consell 

Escolar, les xerrades i les reunions amb les famílies intentem generar nous espais de trobada 

i afavorir sempre la realització de propostes compartides i engrescadores. 

● Arrelament al territori i col·laboració amb entitats del municipi 

El centre col·labora en moltes de les activitats realitzades al territori, ja siguin organitzades 

per entitats del municipi (Volei Roquetes, Ajuntament, Biblioteca, Escola) o de fora (Creu Roja, 

Marató de TV3, Banc d’aliments de les Terres de l’Ebre, ONGs...) A més a més, cedeix espais 

a diferents entitats per a la realització de tallers, conferències, festes locals, trobades, 

projeccions, activitats esportives, etc. 
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● Projectes educatius en els que el centre participa o ha participat 

Són nombrosos els projectes, programes, plans i activitats en què hem participat des dels 

inicis. Aquesta és la raó per la qual cada any encetem un nou curs amb il·lusió renovada i 

conscients de tenir una trajectòria d’èxit acadèmic i d’integració social reconeguda.  

Entre d’altres àmbits, vam ser pioners en el Projecte 1x1 d’introducció dels portàtils a l’aula 

(curs 2010-11), vam impulsar el Projecte Arrels (Premi Mayor Zaragoza 2010 i Premi 

Francesc Candel 2011) per garantir la cohesió social, vam dur a terme la Coordinació del 

Programa Comenius en diferents ocasions -fins 2015-, seguint amb propostes d’intercanvis 

escolars amb Holanda i França i hem participat sovint en multitud de proves i concursos 

amb bons resultats (Lectura en veu alta, Premis Cinètic, Clipmetratges Mans Unides, Proves 

Cangur, etc.) Som també centre preparador de les proves oficials d’Anglès i Francès per 

estudiants, tenim una orquestra escolar (el conjunt Stop) que participa tots els anys de la 

trobada “Com Sona l’ESO” i un grup de teatre (Joglaresca), centrat en el treball dels valors i 

la millora de la integració social. A més, ara estem introduint el model SCAP en Orientació, 

participem del projecte eTwinning des de la matèria de Filosofia i hem començat a pilotar la 

metodologia del treball per projectes a 1r de la ESO com a matèria específica (Project Work).  

 
 

2. Diagnosi de necessitats 

Per tal de realitzar una diagnosi de necessitats ens hem basat en la següent informació: 

● El document de diagnosi sobre convivència realitzat durant el curs 2016-17, centrat 
en la resolució pacífica dels conflictes, però d’abast més general. 

● El coneixement dels recursos i dels protocols del Departament d’Ensenyament per a 
la prevenció, detecció i intervenció davant possibles casos d’assetjament escolar. 

● La formació dels professionals que treballen al centre. 

● Els documents que recullen dades de conflictivitat escolar (mediacions, sancions, 
mesures disciplinàries…) del curs anterior. 

Per tal de fer una primera avaluació de les necessitats del centre, vam partir en primer lloc del 
document generat a finals del curs 2016-17 en el marc de la Comissió de Convivència, 
resultat d’una enquesta realitzada al professorat centrada en l’objectiu d’educar en la gestió 
positiva dels conflictes. El document feia també referència explícita als possibles casos 
d’assetjament i s’estructurava en respostes relatives a l’aula, al centre i a l’entorn. 

Veure annex 1 per una imatge inicial del Document de Diagnosi sobre Convivència 16-17. 

Els resultats obtinguts aleshores ens marcaven alguns dels èxits aconseguits, relatius 
sobretot al recent canvi de mentalitat de l’alumnat, del professorat i de les famílies, molt més 
conscients ara de la necessitat de prevenir i aturar l’assetjament escolar en tots els àmbits, 
així com d’afrontar de forma ràpida i eficaç els conflictes, no sols amb mesures disciplinàries, 
sinó també amb estratègies de resolució pacífica i acords acceptats per totes les parts.  

Tanmateix, ja feien evidents algunes mancances en aspectes clau del funcionament del 
centre que són les que més ens interessaven perquè ens donaven pautes de millora. 
Sobretot, ens deien que calia: 
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a)  Millorar les xarxes de suport entre l’alumnat. 

b)  Fer una major i millor difusió del Servei de Mediació. 

c)  Ampliar el nombre d’alumnes i professors formats en Mediació. 

d)  Iniciar el Servei de Guaites a 4t d’ESO, vinculat al Servei de Mediació 

e)  Canviar estratègies i metodologies en el treball d’aula per tal de prevenir 
i/o solucionar possibles casos d’assetjament 

f)   Aconseguir una major implicació de les famílies. 

g)  Millorar la coordinació amb altres centres, entitats i administracions. 

h)  Actualitzar els documents marc del centre per tal de que recollissin de 
forma més explícita la lluita contra l’assetjament escolar . 

i)   Revisar el Pla d’Acció tutorial del centre per tal d’incorporar activitats 
concretes contra l’assetjament per cursos. 

Per altra banda, vam revisar els documents que estableixen protocols d’actuació davant 
possibles casos d’assetjament, tant els proposats pel Departament d’Educació com el nostre 
propi document de centre.  

El primer es pot consultar a l’enllaç i el segon a l'annex 2. 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-
ciberassetjament-entre-iguals/index.html 

Veure annex 2 pel protocol d’assetjament del centre. 

A més, vam fer èmfasi en promoure la formació en Mediació i resolució de conflictes del 
professorat del centre, tot demanant un curs d’aprofundiment en Mediació al CRP del Baix 
Ebre, així com mantenint la formació d’alumnes mediadors mitjançant les matèries de 
modalitat optatives de 2n i 3r d’ESO. 

Finalment, vam fer un recull dels documents en què es registren les demandes de mediació, 
els fulls d’incidències relacionats amb possibles casos d’assetjament i les entrevistes amb 
famílies que ens informen de problemes de convivència relacionats de forma més o menys 
indirecta amb l’assetjament escolar. 

Veure annex 3 per al recull de pre-mediacions, mediacions i casos d’assetjament detectats i 
tractats durant el curs 2017-18 i la seva comparativa amb el curs 2018-19. 

 

3. Objectius específics i indicadors d’avaluació 

Els objectius específics del nostre centre, d’acord amb els objectius generals marcats pel 
Departament d’Ensenyament i les necessitats detectades mitjançant la diagnosi realitzada, 
han estat els que presentem tot seguit.  

Abans, però, volem fer un aclariment: hem definit els nostres propis objectius relacionats amb 
la millora de la convivència al centre segons dos àmbits, un de més general relacionat amb 
la resolució pacífica dels conflictes i un altre de més específic o particular, relacionat 
directament amb l’assetjament escolar. 

Ambdós es concreten en les taules següents: 

 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-ciberassetjament-entre-iguals/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-ciberassetjament-entre-iguals/index.html
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OBJECTIUS RELACIONATS AMB LA RESOLUCIÓ PACÍFICA DELS CONFLICTES 

Objectius Generals Objectius específics Indicadors 

1) Revisar el Projecte de 
Convivència del curs 
anterior. 

Relectura del document anterior,  
propostes de millora i realització 
dels canvis pertinents. 

• Document actualitzat segons el 
treball de la Comissió de 
Convivència. 

2) Potenciar el 
respecte a la diversitat 
de l'alumnat i ajudar 
cada alumne/a a 
relacionar-se millor 
amb si mateix i amb 
els altres. 

Realització d’activitats ja 
programades en cursos anteriors 
i d’altres noves):  

- Treball per projectes a la franja 
d’optativitat de 1r d’ESO 

- Programa TJ per al nou alumnat 

- Matèria específica de Mediació 
a 2n i a 3r d’ESO 

- Jornades d’Identitat Digital a 
ESO 

- Pilotatge de dinàmiques de 
foment del silenci al centre per 
l’alumnat i el professorat. 

• Nombre d’activitats 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 

 

• Grau de satisfacció del 
professorat implicat 

3) Garantir l'aplicació 
ferma però flexible de 
les normes de 
funcionament del 
centre. 

- Intervencions des de la Direcció 
del Centre.  

- Implicar l’alumnat per a 
consensuar les normes de 
funcionament d’aula i de centre. 

• Grau de satisfacció del 
professorat implicat 

4) Fomentar la cultura 
del diàleg, la pau i la 
no violència com a 
eines bàsiques en la 
gestió dels conflictes a 
tots els àmbits. 

- Intervenció del Servei de 
Mediació per a la gestió positiva 
de conflictes.  

- Reunions de coordinació de 
tutors a tots els nivells (ESO, 
Batxillerat, Cicles i FPB) 

- Treball dels membres del 
programa #aquíproubullying 
juntament amb tutors/es de nivell 
per a garantir eines bàsiques de 
gestió de conflictes.  

- Treball de valors des del centre 
(celebració del Dia de la Pau,  
projecte de Teatre per la igualtat 
etc.) 

• Nombre d’activitats realitzades  

• Percentatge de participació de 
cada un dels sectors de la 
comunitat escolar en les 
activitats realitzades 

• Grau de satisfacció del 
professorat implicat 
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OBJECTIUS ESPECÍFICS RELACIONATS AMB L’ASSETJAMENT ESCOLAR 

Objectius Generals Objectius específics Indicadors 

1) Sensibilitzar la 
comunitat escolar de la 
importància de prevenir i 
eradicar l'assetjament 
entre iguals.  

Activitats de sensibilització 
adreçades al professorat, les 
famílies i l’alumnat del centre: 
- Xerrades per a famílies 
- Concurs del logo #aquíprou 
- Cartells de difusió  
- Jornades d’identitat digital 
- Projecte de “Teatre per la 
igualtat” 

• Nombre d’activitats 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. 

• Relació d’activitats formatives 
realitzades 

 

• Grau de satisfacció del 
professorat implicat. 

 

 

 

 

• Nombre d’alumnes que ha 
participat en accions del 
Servei Comunitari de Guaites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Relació d’actuacions 
preventives 

 

 

 

 

 

 

 

• Nombre de situacions 
d’assetjament detectades. 

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

Activitats formatives: 
- Curs de Mediació al CRP 
- Taller d’actualització en  
Mediació amb professorat i 
alumnat 
- Formació del claustre en 
silenci, educació emocional i 
detecció de l’assetjament 

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

Canvis metodològics i 
d’organització per a l’alumnat: 
- Formació de “guaites” o alumnes 
atents a detectar i resoldre 
conflictes. 
- Impuls dels alumnes mediadors, 
amb formació i capacitat per 
actuar davant una possible 
agressió. 
- Elaboració conjunta de les 
normes de classe 
- Cartellera #aquiproubullying. 
 

4) Prevenir possibles 
situacions d'assetjament 
en el centre educatiu. 

Canvis metodològics i 
d’organització del professorat: 
- Revisió del PAT i proposta 
d’activitats trimestrals sobre 
assetjament. 
- Formació entre iguals, per 
compartir experiències i fer 
propostes de tots per a tots.  
- Dinàmiques de cohesió amb tot 
el claustre de professors. 
- Tallers i entrevistes per millorar 
la comunicació amb les famílies 
dels alumnes. 
 

5) Detectar, intervenir i 
aturar les situacions 
d'assetjament escolar.  

Millora del procés d’abordatge 
dels casos d’assetjament: 
- Revisió dels protocols establerts. 
- Espais adequats per a tractar 
casos conflictius. 
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- Pre-mediació i Mediació en un 
nombre estimable de casos, 
seguint les pautes establertes. 
- Graella de seguiment dels casos 
tractats des de Mediació. 
- Ús de tècniques i exercicis de 
relaxació i meditació. 

• Percentatge de casos en què 
s’ha aconseguit aturar i/o 
revertir. 

• Nombre total d’alumnes que 
es considera que han patit 
assetjament. 

 

 

4. Actuacions, planificació i temporització 

Les actuacions que s’havien previst per a l’assoliment dels objectius específics plantejats, amb 
la planificació escaient i possibles evidències de l’actuació es van fer arribar en format de taula 
preliminar durant el mes de gener de 2018 als responsables del programa.  

Lleugerament modificades, en funció de com ha anat el curs 2018-19 i com s’han anant 
reprogramant activitats, anul·lant-se o incorporant-se de noves, consten en la graella que 
presentem tot seguit.  

En aquest quadre mostrem les actuacions realitzades, amb la seva temporització, els noms 
dels responsables i els enllaços a les evidències de participació. 

 
FASES  CONCRECIÓ D’ACTUACIONS TEMPO- 

RITZACIÓ 
RESPON-
SABLES 

EVIDÈN-
CIES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SENSI- 
BILITZA- 
CIÓ 

 
 
 
 
ALUM- 
NAT 

-Difusió del programa 
#aquíproubullying  mitjançant cartells 
-Difusió del programa 
#aquíproubullying mitjançant pàgina 
web 
-Concurs del logo #aquíproubullying 
Institut Roquetes 
-Teatre per la Igualtat 
-Concurs de vídeos d’aquesta temàtica 

Setembre 2018-
Febrer 2019 
Setembre 2018 
 
 
Febrer-Març 2019 
 
Nov.-Des. 2018 
Febrer 2020 

 
Equip de 
referència 

* 

 
 
F. de Pedro 
Tot l’equip 

-Veure 
enllaços 
memòria 
 
-Fotos 1, 2, 
3, 9b 
- Fotos 4, 5 

 
 
PRO-
FESSO- 
RAT 

-Difusió del programa 
#aquíproubullying  amb cartells 
-Difusió del programa 
#aquíproubullying en pàgina web 
-Traspàs d’informació a Equip Docent 
-Jornada de treball amb l’Equip 
Docent 

Setembre 2018 
 
Setembre 2018 
 
Juny 17 + Feb 18 
Març 2018-19 

Francisco de 
Pedro, 
Susanna Bel,  
Àngels 
Forcadell, 
Mercè 
Querol 

-Veure 
enllaços 
memòria 
-Enllaç 
mem. 
- Foto 6 

  
FAMÍ- 
LIES 

-Sensibilització sobre l’assetjament 
dins del programa Órdago (xerrades 
del SOAF) 
-Difusió del programa 
#aquíproubullying en pàgina web 
-Difusió del programa 
#aquíproubullying en la revista del 
centre “Lo basquet” 
-Nova representació Teatre igualtat 

Abril 2018-19 
 
 
Setembre 2018 
 
 
Juny 2018, 2019 i 
2020 
Desembre 2018 

Tot l’equip 
 
 
 
 
 
 
 
F. de Pedro 

-Foto 7 
(quadre) 
 
-Veure 
enllaços  
 
-Revista 
del centre 
Foto 5  
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PREVENCIÓ 

 
 
 
ALUM- 
NAT 

-Formació a cada nivell amb el 
material #aquíproubullying (dossiers 
PAT) 
-Activació de la prevenció amb 
programa  Tutories Junior + 
Dramatització sobre assetjament 
-Creació cartells des de l’específica de 
Mediació 3r (per a escales centre) 
-Formació i creació figures “Guaites” 
(Servei Comunitari) 
-Jornades d’Identitat Digital 
(#IAmWitness)  
-Jornades d’actualització en mediació 

Curs 2018-19-20 
 
Set – Des. 2018 
 
 
 
Febrer-Març 19 
 
Desembre 2018 
 
Abril 2019 
 
Cursos 18-20 

Tot l’equip + 
Tutors  
Tutors 1 ESO 
+ Comissió 
Mediació 
 
Susanna Bel 
 
F. de Pedro/ 
S. Bel 
Profes ESO 
 
Tot l’equip 

-Dossier 
activ. PAT 
 
Fotos 8a i 
8b 
 
Foto 9a 
 
Foto 10 
 
Fotos 12 
(quadre) 
Foto 11 

 
PRO- 
FESSO-
RAT 

-Formació al professorat per equips 
docents  amb el material 
#aquíproubullying (jornada de treball) 
 
-Elaboració dossiers amb material 
programa #aquíproubullying per al Pla 
d’Acció Tutorial (PAT) 

Juny 2018 
Setembre 2018 
 
 
Març 2018-19 

Equip de 
referencia 
Tutors/es  
 
Equip ref. 
+ dept. 
orientació.  

-Veure a 
dalt. 
 
 
-Dossiers 
per al nou 
curs 19-20 

FAMÍ-
LIES 

-Formació als pares amb el material 
#aquíproubullying 

Novembre 2019 E ref/ AMPA 
(Gemma 
Orts) 

 

 
 
 
DETECCIÓ 

     

 
ALUM-
NAT 

-Prova pilot de l’app B-Resol 
-Implementació del programa Tutories 
Júnior dintre del programa 
#aquíproubullying 
-Activació del programa Guaites. 
-Enquesta sobre assetjament. 

Abril de 2018 
Set-Des  2018 
 
 
Febrer 2019 
Novembre 2019 

E. de ref. 
Equip 
Mediació 
 
S. Bel/ F. dP 
E. de ref 

Web del 
centre 
 
 
Foto 10 
 

PRO- 
FESSO-
RAT 

-Reunió mensual d’equips docents i 
transferència a servei de mediació 
 

Cursos 2018-20 
Anual 

Tot l’equip  

 FAMÍ- 
LIES 

-Revisió d’indicadors assetjament en 
xerrades familiars 

Cursos 2018-20 Tot l’equip Foto 7 
(quadre) 

 
 
 
INTER- 
VENCIÓ 

     

ALUM-
NAT 

-Recolzament a la víctima Cursos 2018-20 Tot l’equip  

PRO- 
FESSO-
RAT 

-Revisió del protocol d’assetjament 
-Reunió amb els membres de l’equip 
de referència 
-Aplicació de mesures cautelars per 
aturar els fets 

 
 
Cursos 2018-20 

Equip de ref  
+ 
Mediadors  
+ 
Direcció 

Reunions 
7 Media-
cions 
 
Sancions 

 FAMÍ- 
LIES 

-Recolzament a la víctima 
-Col·laboració en la resolució dels 
conflictes 

Cursos 2018-20  Tot l’equip Entrevistes 

* L’equip de referència està format per Francisco de Pedro (Cap d’Estudis), Àngels Forcadell 
(Coordinadora LIC), Susanna Bel (professora de Castellà), Mercè Querol (Psicopedagoga), Àngels 
Martí (Professora d’Estètica), Fina Ariño (Educadora PAS) i Gemma Orts (mare d’alumna i 
membre de l’AMPA). 
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5. Aspectes organitzatius i de difusió 

L’equip de referència o equip impulsor del projecte età compost per sis membres:  

● Un membre de l’equip directiu (cap d’estudis adjunt): Francisco de Pedro 

● La coordinadora LIC : Àngels Forcadell  

● La cap del departament de Llengua castellana: Susana Bel 

● Una orientadora : Mercè Querol  

● Un membre de PAS (educadora): Fina Ariño 

● Un representant de les famílies (AMPA): Gemma Orts 

 

Llevat de la participació -menys rellevant per qüestions horàries- de Gemma Orts, l’equip de 

referència ha participat de forma col·legiada en totes les decisions que s’han pres respecte al 

desenvolupament del programa. A més a més, l’equip de referència també forma part 

íntegrament del Servei de Mediació del centre i de la Comissió de Convivència d’aquest.   

La freqüència en què han tingut lloc les reunions de l’equip de referència ha estat setmanal, 
dintre del nostre marc horari i amb estreta relació amb el Servei de Mediació i la Comissió de 
Convivència. Així, de forma regular ens hem trobat tots els dilluns de 11:25 a 12.45 (curs 17-
18) i tots els dilluns de 10:05 a 11:00 (curs 18-19). Esporàdicament també ens hem trobat 
alguns dimarts i dilluns a la tarda de 15:15 a 17:00. 

L’equip de referencia del programa treballa frec a frec amb l’equip de Mediació del centre, el 
Departament d’Orientació i els seus referents de nivell, així com amb els tutors de grup. No 
sempre s’aborden temes d’assetjament en les reunions, però és així com estem directament 
relacionats els principals impulsors del Pla de Convivència i garantim la cohesió de les 
actuacions amb el programa #aquíproubullying 

Respecte al necessari treball en xarxa i la col·laboració dels diferents sectors de la comunitat 
escolar, podem dir que des de l’inici, s’ha presentat el programa a tota la comunitat educativa 
i s’ha integrat aquest dintre el Projecte Educatiu de Centre. 

Per una banda, les famílies han estat partícips del programa des de diferents àmbits:  

● Participant en la coneixença i sensibilització de la mà del servei de Mediació del centre 
per a la gestió positiva de conflictes (detecció i intervenció en casos de possible 
assetjament i ciberassetjament) 

● Participant amb el programa de prevenció de l’assetjament Tutories Júnior 
(acompanyament a l'alumnat nouvingut de primer any al centre).  

● Participant en xarrades-col.loqui de sensibilització envers el bullying i el 
ciberbullying de la mà del programa Órdago, engegat a 2n d’ESO.  

D’altra banda, l’alumnat ha estat partícip del programa des dels següents àmbits:  

● Participant de la creació de cartells de sensibilització i per la prevenció de 
l’assetjament, des de la matèria específica de 3r de Mediació. 

● Participant del concurs per al disseny d’un logo per al programa #aquíproubullying 
obert a tot l’alumnat del centre (ESO, Batxillerat, CFGM, AO i FPB). Aquesta iniciativa 
ha tingut molt bona acollida i fou reconeguda a la pàgina web de l’XTEC, secció “Bones 
Pràctiques”.  

● Participant de les jornades d’Identitat Digital, a nivell de centre, amb la realització de 
cartells, padlets, infografies i vídeos de sensibilització i prevenció de l’assetjament 
i el ciberassetjament, amb la consigna #IAmWitness.  
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● Participant del Servei Comunitari “Guaites” per a la detecció de possibles casos 
d’assetjament (alumnat guaites de 4t de la ESO). 

● Participant de les Mediacions realitzades com a alumnat mediador en conflictes 
(detecció i intervenció) que hagin sorgit (alumnat de 4t fins 2n Batxillerat).  

● Participant a les dramatitzacions per a la festa de les Tutories Júnior i a l’obra de 
teatre estrenada al centre sobre assetjament (Laura o...”), com a membres del grup 
de Joglaresca del centre (bàsicament, alumnat de 2n i 4t d’ESO).  

● Participant a la jornada d’actualització en mediació (els 10 alumnes interessats de 
2n, 3r, 4t i 1r de batx.) 

Finalment, el tercer eix de la comunitat educativa, el professorat, ha estat partícip del programa 
des de diferents fronts:  

● Participant de la formació a docents dirigida per l’equip de referència del programa i 
distribuïda per equips docents de nivell, per a sensibilitzar, prevenir i facilitar eines 
de detecció al professorat.  

● Participant, des de les seves matèries respectives, de les Jornades d’Identitat digital 
sota el lema #IAmWitness per a la  sensibilització i prevenció de l’assetjament i el 
ciberassetjament. 

● Participant, des de les tutories, de la realització de les activitats facilitades per l’equip 
de referència per a la sensibilització, prevenció i detecció de  l’assetjament i el 
ciberassetjament (dossier). 

● Participant amb aprofitament de la formació en Mediació i resolució de conflictes (15 
professors i 2 educadores) realitzada a través del CRP del Baix Ebre, amb la formadora 
Bendi Suárez. 

Pel que fa als mecanismes habituals d'informació i comunicació, podem esmentar els 
següents: 
 
-El web del centre, amb algunes noticies en portada: 
https://agora.xtec.cat/iesroquetes/ 
 
-La secció específica per al programa #aquíproubullying:  
https://agora.xtec.cat/iesroquetes/projecte-educatiu/projecte-de-convivencia/ 
 
-La secció de Mediació/TJ dintre del web: 
https://agora.xtec.cat/iesroquetes/categoria/mediacio_tj/ 
 
-El blog de Mediació: 
http://mediacioroquetes.blogspot.com/ 
 
-Twitter del Centre: 
https://twitter.com/insroquetes?lang=ca 
 
-Facebook del centre: 
https://www.facebook.com/insroquetes/ 
 
-Instagram del Centre amb l’usuari insroquetes 
https://www.instagram.com/insroquetes/ 
 
 

https://agora.xtec.cat/iesroquetes/
https://agora.xtec.cat/iesroquetes/projecte-educatiu/projecte-de-convivencia/
https://agora.xtec.cat/iesroquetes/categoria/mediacio_tj/
http://mediacioroquetes.blogspot.com/
https://twitter.com/insroquetes?lang=ca
https://www.facebook.com/insroquetes/
https://www.instagram.com/insroquetes/
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6. Recursos 

L’equip de referència conclou que ha estat vital disposar d’espais físics i recursos materials 
i temporals adequats per a la correcta gestació i implementació del programa, a l’igual que 
per a la seva consolidació. D’aquesta manera, posa especial èmfasi en continuar destinant 
una hora de coordinació dintre del marc horari de l’equip de referència per a la correcta 
consolidació del programa. Amb aquesta hora setmanal de coordinació de l’equip, el programa 
assegura la seva continuïtat i mutabilitat cap a les necessitats futures envers la sensibilització, 
detecció i intervenció en casos d’assetjament.  

És clar que a mesura que els casos de ciberassetjament produïts fora de l’horari escolar han 
anat en augment durant els últims anys, en comparació amb els tradicionals casos 
d’assetjament al centre, el programa també haurà d’anar adaptant-se, juntament amb altres 
possibles canvis dels patrons en les conductes agressives que es detectin.  

Durant aquest temps hem disposat de: 

- Un aula/departament per a reunions setmanals (la 202),  

- Dos despatxos de tutories/mediació per a fer entrevistes amb alumnat i famílies,  

- Una bústia anònima per a suggeriments i peticions -possible canal de denúncia-,  

- Un espai digital obert al blog de Mediació que permet a tothom enviar missatges sobre 
assetjament, amb registre de correu però també de forma anònima, 

- Altres espais del centre utilitzats per a trobades i reunions: biblioteca, sala d’actes, aula 103 
per a coordinacions amb tutors, aules-classe, etc. 

- Materials d’escriptori i arts plàstiques diversos (cartolines, colors, vestuari teatral, etc).  

- Documents en format digital (Drive de Mediació), grups de correu-e, càmeres de fotografia 
i vídeo,  i programes d’ordinador per realitzar cartells, infografies, vídeos, etc. 

- Els canals de comunicació externa via Internet esmentats abans: Web, Twitter, Facebook, 
Instagram, correu-e per a les famílies, grup de Whatsapp de l’AMPA, etc. 

 

7. Mecanismes d’avaluació  

En acabar el curs, hem fet una reunió de l’equip impulsor per tal de valorar els resultats del 
programa, els quals, d’entrada ens semblen positius. Per començar, fem constar les 
principals evidències de compliment dels compromisos adquirits: 

• Disposar d’un equip de referència  

• Haver rebut la formació durant el curs 2017-18  

• Haver acabat d’elaborat el projecte del centre durant el curs 2018-2019  

• Haver implementat el projecte de centre durant el curs 2018-19 

• Haver incorporat els objectius i les innovacions generades en la documentació del centre. 

A més, reflectim a continuació la valoració del compliment dels objectius específics concretats 
en l’apartat 3 d’aquest document, tant pel que fa en general a la resolució pacífica dels 
conflictes com al  l’assetjament escolar que és l’eix vertebrador del programa 
#aquíproubullying. Aquesta valoració del grau d’assoliment dels objectius específics del 
projecte té en compte les dades de la taula i una DAFO interna final realitzada aquest mes 
de juny de 2019, la qual ens ha permès esbrinar les principals debilitats, amenaces, fortaleses 
i oportunitats del programa en el moment en què ens trobem. Segons aquests criteris, hem 
valorat els ítems corresponents en una escala de 1 a 4, incloent el grau de satisfacció dels 
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membres de l’equip de referència i l’índex d’assoliment global estimat.  

L’escala de graus d’assoliment dels objectius específics, mitjançant la comparativa 

entre l’avaluació inicial i l’avaluació final i la  DAFO interna, seria aquesta: 

 

1- Gens 

2- Poc 

3- Bastant  

4- Molt 

 

 

OBJECTIUS RELACIONATS AMB LA RESOLUCIÓ PACÍFICA DELS CONFLICTES 

Objectius específics Indicadors Dades dels indicadors Grau d’assoliment  

Relectura del 
document anterior,  
propostes de millora i 
realització dels canvis 
pertinents. 

• Document actualitzat 
segons el treball de la 
Comissió de 
Convivència 

-Projecte revisat 

-Implementació de millores  

-Canvis pertinents  

2 (parcialment) 

2 (propostes) 

2 (pendents 
d’actualitzar) 

Activitats de cohesió:  

- Treball per projectes 
en franja d’optativitat 
de 1r d’ESO 

- Programa TJ  

 

- Matèria específica 
de Mediació 

 

- Jornades d’Identitat 
Digital 

 

- Foment del silenci al 
centre, per l’alumnat i 
el professorat. 

 

• Treball solidari fet (gos 
ensinistrat per a noi 
TEA) a 1r d’ESO 

• Programa TJ per al nou 
alumnat de 1r d’ESO. 

• Específica Mediació a 
2n i a 3r d’ESO 

 

• 2 Jornades realitzades 
a tota l’ESO (6 hores) 

 
 

• FIC amb Betlem 
Casanova + pilotatge 
de dinàmiques de 
foment del silenci i la 
concentració amb 
alumnat d’ESO. 

 

-100% alumnat 1 ESO 

 

- 100% alumnat 1 ESO, 75 
% alumnat 2 ESO i 25% 
alumnat 3 ESO 

10 alumnes a 2ESO i 10 a 
3 ESO, 10% total 

 

- 5 activitats, una per nivell 
+ presentació conjunta. 
100% participants ESO 

 

- 20% d’alumnat d’ESO 
receptor 

- 15% professorat del 
centre participant en la FIC 
sobre silenci i atenció 

 

4 (total) 

 

4 (molt positiu, 
només 5 parelles 
no van funcionar) 

3 (bons resultats 
dels 2 grups) 

 

3 (només va 
mancar una 
major implicació 
de les famílies) 

3 (molt bona 
resposta de 
l’alumnat) 

- Intervencions de la 
Direcció per garantir 
l’aplicació ferma 
però flexible de les 
NOFC 

- Implicació de 
l’alumnat en la 
redacció de les 
normes d’aula. 

• Entrevistes individuals i 
entre les parts, presa 
d’acords consensuada, 
derivacions al Servei de 
Mediació, informació a 
tutors i famílies. 

• Treball a l’aula amb els 
tutors de cada grup. 

- 90% Satisfacció de 
l’alumnat, el professorat i 
les famílies implicades. 

 

 

- 90% alumnat del centre 
implicat i  coneixedor del 
procediment. 

4 (bona resposta 
de l’alumnat, el 
professorat i les 
famílies implicades) 
 
3 (persistència de 
problemes de 
comportament) 
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- Intervenció del 
Servei de Mediació 
per a la gestió positiva 
de conflictes.  

- Reunions de 
coordinació de 
tutors/ referents 
Orientació i E. Dir. 
 

- Treball dels 
membres del 
programa juntament 
amb tutors/es de 
nivell per a garantir 
eines bàsiques de 
gestió de conflictes.  

- Treball de valors 
des del centre 
entorn de dates i 
projectes. 

• Mediacions i pre-
mediacions realitzades, 
entre als. i en algun cas 
als/ profes 

• Trobades setmanals a 
tots els nivells (ESO, 
Batxillerat, Cicles i 
FPB) 

• Ventall d’activitats per 
fer a classe de tutoria o 
de la matèria pròpia de 
cada professor 

 

• Propostes d’activitats 
en dies marcats (8 de 
març, dia de la Pau, 
Jornada internacional 
anti-bullying, etc.) i 
projectes propis (Teatre 
per la igualtat) 

- Més mediacions 
realitzades, més informació 
rebuda i abordatge més 
avançat dels problemes 
(veure taules) 

- Escala de valoració final 
en Google Forms amb 
resultats del 80% mínim) 

- Alt grau de satisfacció 
general del professorat del 
claustre, com a conclusions 
de les trobades 

 
-Participació desigual i 
manca d’un calendari clar i 
d’una voluntat majoritària, 
ja que fem massa coses a 
vegades i no donem abast)  

4 (Valoració molt 
positiva per part de 
tots els sectors 
implicats) 

 

4 (Alta satisfacció 
del professorat 
participant) 

3 (Positiu, però 
amb expressió 
d’algunes crítiques 
per reiteració del 
tema) 

 

2 (propostes 
interessants, però 
manca planificació 
i estructura per 
arribar a tot el que 
volem fer) 

 

 

Pel que fa als objectius específics relacionats amb l’assetjament al centre, tenim la taula següent. 

 

OBJECTIUS RELACIONATS AMB L’ASSETJAMENT ESCOLAR 

Objectius específics Indicadors Dades dels indicadors Grau d’assoliment  

Actuacions  de 
sensibilització:  

- Xerrades per a 
famílies 

 

- Concurs del logo 
#aquíproubullying 

- Cartells de 
conscienciació sobre 
el bullying (frases) 

 

- Jornades d’identitat 
digital 

 

- Projecte de “Teatre 
per la igualtat” 
(representació de 
l’obra “Laura o...”, 
amb text de Marga 
Julià) 

• Xerrades sobre 
ciberbullying del SOAF/ 
Órdago + presentació 
en Jornades Digitals 
(abril 19)  

• Cartellera del concurs, 
entrega de premis i 
difusió a les xarxes 

• Panels diversos a 
aules, escales i 
passadissos 

• 2 Jornades a tota l’ESO 
(6 hores). 5 activitats, 
una per nivell + 
presentació conjunta.  

• Representació al centre 
4 funcions de ½ hora i 
una a la biblioteca 
municipal 

- 2 activitats amb famílies, 
10% participació total 

 

 

-100% de l’alumnat del 
centre, 25 cartells d’ESO i 
FP 

- 100% alumnes específica 
de Mediació (20 alumnes) 
activitats per a cada curs 
de 3r a 6è 

- 100% participants ESO, 
10% presentadors, sobretot 
1r d’ESO i 2n. 

- 100% assistents alumnat 
ESO, 10 alumnes d’ESO 
com actors/actrius 

-5% famílies i professorat 

2 (assistència 
limitada, alta 
participació dels 
assistents) 

 

4 (molt bona 
participació total) 

 

4 (bona resposta, alt 
impacte visual) 

 

3 (bons resultats, 
poca implicació 
familiar) 

3 (alta implicació de 
l’alumnat, poca del 
professorat i les 
famílies) 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/celebracions/2019/dia-contra-assetjament/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/celebracions/2019/dia-contra-assetjament/
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Activitats formatives 
realitzades: 

- Curs de Mediació al 
CRP 

 

- Taller d’actualització 
en  Mediació amb 
professorat i alumnat 

- Jornada de formació 
al claustre en 
detecció de 
l’assetjament. 

- Formació interna en 
silenci, educació 
emocional i 
concentració. 

 

• Curs sobre Mediació 
organitzat pel CRP amb 
la formadora Bendi 
Roda (setembre a 
novembre 2019) 

•  Jornada de formació i 
convivència amb 
professorat i alumnat  

• Formació per equips 
docents (ESO/Bat/FP) 
amb material del 
programa, transmissió 
d’informació i materials 

• FIC amb Betlem 
Casanova + pilotatge 
de dinàmiques amb 
alumnat d’ESO. 

- 20% professorat, tot un 
èxit que mostra la voluntat 
de treballar la resolució 
pacífica dels conflictes 

- 100% assistents previstos 
(professorat de Mediació + 
alumnat mediador + 
guaites) 

- 100% del professorat del 
centre 

 

- 20% alumnat d’ESO 
receptor  

- 15% professorat del 
centre participant en la FIC 
sobre silenci i atenció 

 
4 (Molta participació i 
de molt bona 
qualitat) 
 
 
4 (molt bons 
resultats i molt bon 
ambient) 
 
3 (Desigual, positiu 
però també amb 
expressió d’algunes 
crítiques) 
 
3 (resposta molt 
receptiva de 
l’alumnat) 

Canvis metodològics 
i d’organització per 
l’alumnat: 

-Formació de 
“guaites” o alumnes 
atents a detectar i 
resoldre conflictes. 

 

- Impuls dels alumnes 
mediadors, amb 
formació i capacitat 
per actuar davant una 
possible agressió. 

 

 

- Elaboració conjunta 
de les normes de 
classe, incloent la 
resolució pacífica de 
conflictes 

-Cartellera 
#aquiproubullying. 

• 10 h de formació als 
“guaites” com a SC de 
4t d’ESO  

• Fer-los partícips dels 
procediments de 
detecció de conflictes, 
així com altres activitats 

 

•  Formació de l’alumnat 
durant dos cursos 
acadèmics (matèria 
esp. Mediació I i II) 

• Participació de 
l’alumnat en les 
mediacions del curs. 

 

• Treball dels membres 
del programa #aquíp. 
amb tutors/es de nivell. 

 

• Cartellera situada al pis 
0, amb exposició dels 
treballs i infos del prog. 

-10 alumnes de 4t d’ESO, 
adscrits al Servei 
Comunitari de Guaites, 
10% del total de 4t d’ESO 
 
- Formació realitzada amb 
gran aprofitament i interès 
en la part teòrica 
 

 
- 10 alumnes mediadors ja 
formats  i 20 més en 
formació (per P. Forné i S. 
Bel) 
 
 
- Insuficient participació de 
l’alumnat en el procés (el 
professorat ha preferit anar 
ràpid i emprendre-ho) 
 
-70% alumnat ha participat 
del procés de 
revisió/redacció de les 
normes d’aula 
 
-100 alumnat ha vist la 
cartellera. (A. Forcadell ha 
estat la responsable) 

4 (Compliment total 
de la formació) 
 
 
3 (Implicació 
desigual en les 
tasques) 
 
3 (Alt percentatge 
d’alumnat mediador 
de cara a 2020, 
interès desigual) 
 
 
 
2 (s’han resolt massa 
mediacions sense 
buscar alumnes) 
 
 
2 (el compliment real 
de les normes no 
està al nivell) 
 
 
4 (bon reclam per 
tothom del centre) 
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Canvis metodològics 
i d’organització pel 
professorat:  

- Revisió del PAT i 
proposta d’activitats 
trimestrals sobre 
assetjament. 

- Formació entre 
iguals, per compartir 
experiències i fer 
propostes de tots per 
a tots, incloent 
dinàmiques de 
cohesió que millorin 
la convivència al 
centre 

 

- Entrevistes inicials a 
1r d’ESO per millorar 
la comunicació amb 
les famílies dels 
alumnes. 

• Treball de l’equip 
impulsor per incloure 2 
activitats per trimestre 
en el PAT de tots els 
cursos d’ESO mitjançat 
les coordinacions 

• Dinàmiques de 
formació/ intercanvi 
metodològic: 

a) 1 jornada sobre 
sensibilització i/o 
detecció d’assetjament 

b) 1 jornada sobre el 
model competencial 
orientador. 

c) 1 jornada Project 
Work a 1 ESO 

• Documents de gestió 
interna de centre, 
model d’entrevista 
inicial 

 
-2 activitats per trimestre i 
grup a ESO 
100% alumnat d’ESO  
Resta de cursos pendent 
d’actualització 
 
- 3 activitats adreçades al 
claustre:  
 
100% assistents sessió 
#aquíproubullying i  
 
50% assistents sessió 
sobre model SCAP 
 
50% assistents sessió 
Project Work 
 
 
75% de les famílies de 
l’alumnat de 1r d’ESO 

 
3 (tasca realitzada 
de cara al curs vinent 
tot i que enguany ja 
s’ha fet a molts 
cursos) 
 
 
 
3 (valoració del 
professorat) 
 
 
4 (ídem) 
 
 
3 (ídem) 
 
 
 
4 (valoració molt 
positiva per part de 
les famílies 
assistents) 

Millora del procés 
d’abordatge dels 
casos d’assetjament: 

- Espais adequats per 
a tractar casos 
conflictius. 

- Pre-mediació i 
Mediació en un 
nombre estimable de 
casos, seguint les 
pautes establertes. 

 

 

 

- Documents de 
seguiment dels casos 
tractats des de 
Mediació. 

 

- Ús de tècniques i 
exercicis de relaxació 
i meditació per 
facilitar la 
comunicació. 

• Millora dels espais 
existents amb cartells 
del programa 
(despatxos, aules, 
passadissos) 

• Detecció de possibles 
casos d’assetjament i 
discussió de les 
circumstàncies de 
cadascú en les 
reunions de la Com. de 
Convivència 

 

 

 

• Revisió dels documents 
en vigor: acord de 
mínims, graella, actes 
de mediació, etc. 

• Revisió del procediment 
abans d’abordar una 
mediació o entrevista 
en casos de conflicte. 

 

- 75% de realització (sí 
altres espais, però 
despatxos sense canvis). 
 
- Estadístiques de casos: 
a) 5 casos conflictius de  
possible assetjament. 
b) 4 casos d’assetjament 
lleu o no clar, 1 cas 
d’assetjament real detectat. 
c) 5 casos resolts (100% de 
percentatge en què s’ha 
aconseguit aturar). 
d) 1 cas en total d’alumnes 
que es considera que han 
patit assetjament real i greu. 
 
-Digitalització de la graella 
de seguiment dels casos 
tractats des del 
Convivència/ Mediació. 
 
- Èmfasi creixent en el 
respecte, la tranquil·litat i la 
calma abans d’abordar una 
entrevista conflictiva. 

3 (els despatxos 
poden millorar) 
 
 
4 (veure annex 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
4 
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8. Consolidació 

El projecte ha quedat reflectit en els documents de centre escaients, els quals estan 
pendents d’actualitzar-se definitivament i penjar-se al web del centre per a consulta pública. 

• Programació General Anual (PGA) 

• Projecte Educatiu de Centre (PEC) 

• Projecte de Convivència de Centre (PC) 

• Memòries anuals del centre 

En aquesta documentació s’ha inclòs la innovació generada així com la seva valoració 
positiva per part de l’equip impulsor i de la Direcció del centre. Recordem l’adreça electrònica 
de la secció del nostre web dedicada al Projecte  de Convivència i al programa 
#aquíproubullying (foto 13): 

https://agora.xtec.cat/iesroquetes/projecte-educatiu/projecte-de-convivencia/ 

L’impacte del programa s’ha reflectit també de forma clara sobretot en la participació 
massiva de l’alumnat d’ESO en les Jornades d’Identitat digital promogudes durant el mes 
d’abril i en la qualitat dels treballs i les presentacions realitzades per l’alumnat. 

Un exemple d’article sobre l’activitat adreçada a l’alumnat de 2n es pot trobar aquí: 

https://agora.xtec.cat/iesroquetes/eso/jornades-identitat-digital/ 

En conclusió, l’avaluació positiva del procés ens condueix a fer diverses propostes de 
consolidació, continuïtat i generalització: 

1) Per a la consolidació del programa creiem que cal insistir en fer més difusió al centre en 
la línia engegada enguany, afavorint l’intercanvi de comunicació entre iguals mitjançant les 
Tutories Júnior i l’establiment de xarxes de suport dintre del col·lectiu escolar,  millorar la 
gestió de l’aula, especialment les tutories -per això posem especial èmfasi en les reunions de 
coordinació setmanals- i garantir una millor convivència a les aules però també als espais 
comuns, com ara menjador, passadissos o el pati, on s’han detectat problemes vinculats a la 
pràctica d’esports competitius i a l’abús o mal ús -circumstancial- dels mòbils. 

2) Per tal de garantir la seva continuïtat, donat que la professora Mercè Querol marxarà 
enguany del centre, hem proposat la ‘incorporació a la Comissió de Convivència/Servei de 
Mediació de la professora Joana Subirats, especialista en Filosofia, així com assegurar per 
part del claustre i la direcció la possibilitat de comptar almenys amb els mateixos recursos i 
el suport necessari per tirar endavant les tasques previstes durant el curs 2019-20. Només 
així podrem millorar els resultats obtinguts fins ara i mirar de resoldre les dificultats trobades. 

3) Finalment, amb l’objectiu de generalitzar el programa i ampliar el seu abast, som 
conscients de la necessitat -cada cop major- d’implicar un nombre molt més alt de professors 
i famílies en l’eradicació del bullying, per això, volem treballar en dos àmbits: 

a) amb l’ajuda de l’AMPA per tal de fer una xarxa de pares/mares voluntaris i garantir 
una formació suficient en aquest àmbit, mirant d’arribar cada vegada a més progenitors. 

b) amb els mitjans organitzatius propis, millorar internament la formació del professorat 
i ampliar el nombre de docents decididament compromesos amb la lluita contra 
l’assetjament escolar. 

 

 

 

https://agora.xtec.cat/iesroquetes/projecte-educatiu/projecte-de-convivencia/
https://agora.xtec.cat/iesroquetes/eso/jornades-identitat-digital/
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9. Transferència 

S’ha fet difusió del projecte a través de diversos mitjans de comunicació, especialment el 
web del centre, el bloc de Mediació, el correu-e per l’alumnat i les famílies, les presentacions 
a l’aula i la realització de cartells als passadissos i les escales.  

La informació ha arribat bé al claustre i a l’alumnat, però tenim la convicció que potser les 
famílies de l’alumnat en conjunt no han estat tan ben informades com caldria, sobretot vista 
l’escassa resposta en assistència a les xerrades de sensibilització que hem tingut. 

Un padlet realitzat per la coordinadora LIC, que conté un resum de les actuacions dutes a 
terme i que va ser presentat durant les jornades finals del curs al claustre i a l’equip directiu, 
es pot trobar en aquest enllaç: 

https://padlet.com/angels_forcadell/71dph3qayoeb 

A més, a més, hem divulgat la necessitat d’impulsar la sensibilització i la prevenció de 
l’assetjament i el ciberassetjament mitjançant diverses accions que esmentem tot seguit: 

- Participant a la xarxa del programa #aquíproubullying,  

- Coordinant i dinamitzant les Jornades d’Identitat Digital (#IamAWitness) del centre i fent 
la posterior transmissió dels resultats d’aquestes a les famílies mitjançant l’ajuda d’alumnes 
voluntaris i guaites (jornades de portes obertes dels mesos d’abril de 2018 i 2019) 

- Realitzant d’una formació a centre (a l’Institut de la Sénia) per a la transferència del 
programa de centre Tutories Júnior, vinculat també a la sensibilització, la prevenció i 
sobretot, la detecció de l’assetjament i ciberassetjament (gener 2019). 

- Fent el concurs del logo #aquíproubullying, el qual ha rebut el reconeixement de la 
iniciativa a la pàgina web de l’XTEC, dins de la secció de Bones Pràctiques: 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/aquiproubullying/xarxa-de-
centres/bonespractiques/ 

 

 

  

https://padlet.com/angels_forcadell/71dph3qayoeb
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/aquiproubullying/xarxa-de-centres/bonespractiques/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/aquiproubullying/xarxa-de-centres/bonespractiques/
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10. Annexes 

 

ANNEX 1.-  

 

Imatges del Document de Diagnosi sobre Convivència realitzat duran el curs 16-17: 
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ANNEX 2.- 
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ANNEX 3.-  
 

Recull de pre-mediacions, mediacions i casos d’assetjament comprovats tractats durant els 

cursos 2017-18 i 2018-19 
 
1.- Recull de pre-mediacions, mediacions i casos assetjament curs 2017-18: 
 

● Pre.-mediacions:    4   
 

● Mediacions:    4  
 

● Casos d’assetjament:   1   
 
 
2.- Recull de pre-mediacions, mediacions i casos assetjament curs 2018-19: 
 

● Pre.-mediacions:    7   
 

● Mediacions:    7 
 

● Mediació professor/a-alumne/a: 2    
 

● Casos d’assetjament:   1 

 

REGISTRE MEDIACIONS 2017-18 

Núm. 

entra
da 

 
Data 

 
Participants 

 
Documents 

 
Procés 

 
Acords 

 
Mediadors/es 

 
1 

 
27/10/17 

J.G de 2n D i F.P. de 2nD 
 
Carta 
Compromís 

Seguiment curs 
anterior i 
signatura carta 
a petició pares 
F.P. – 
Assetjament  

 
Alumne accepta 
compromís de 
respecte envers el 
company F.P 

 
Susanna Bel  
 
Mercè Querol 

2 17/11/2017 A.G. De 2n B i C. A. De 2nC Mediació 
Realització de 
mediació i 
signatura d’acta 
de mediació 
corresponent.  

Acorden tenir 
respecte mutu, 
confidencialitat i 
cordialitat entre 
elles  

Àngels Martí 

Nuria Panisello 

3 15/12/2017 Revisió Mediació prèvia J.G 
de 2nD i F.P. de 2nD  

 

Acta de 
revisió 

Revisió  Fer una xerrada a 
nivell grup-classe 

Susanna Bel  

Mercè Querol 

4 5/12/2017 J.C. de 4B i E.LL. de 4D 

 

J.C. de 4B i G.P de 4C 

Acta + Carta 
Compromís 

 

Acta + Carta 
Compromís 

Mediació 

 

+Revisió en 
tornar del creuer  

Respectar-se en 
un futur i tolerar-
se entre ells 

Puri Forné  

5 13/12/2017 I.E.de 1rA  i J.C.2nB Informe + 
Acta de 
Mediació 

Mediació Jordi no 
molestarà a Izan i 
Izan no l’acusarà 
més sense saber-
ho amb seguretat.  

Susanna Bel 
 
Gemma Gracià 

6 Gener 2018  A.F (1rD), G. O. (1rA)  Registre 
d’entrevistes 
per part de la 
professora 
mediadora 

No s’acaba 
duent a terme 
degut a la 
negativa d’una 
de les 
implicades 

 

Cap 

 
Mercè Querol 
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7 2/02/2018 J.G. i F.P de 2nD tots dos Acta de 
Revisió 

Revisió 
 S’acorda fer 
treball a nivell grup 
classe (xarrada)  

Susanna Bel 

 
8 

 
Febrer 
2018 

G.G. de 2nB 
 
Entrevista 
amb alumna i 
d’altres 
involucrades 
de 2nB 

 
 No es requereix 
mediació 

 Eines per a 
l’alumna per a 
millorar el seu 
comportament 
quan està amb el 
grup-classe per 
part d’orientació 

Àngels Forcadell  
 
Mercè Querol 
 
Susanna Bel 

9 Març 2018 

 

N.A. de 1rB i I.E. de 1rA  

Carta 
Compromís  

 

Mediació  

 

Respectar-se i no 
insultar-se 

Àngels Forcadell 

Laura Mendieta 

10 Maig 2018 J.S. de 1r BAT - Entrevista amb 
alumne 

Eines per a 
l’alumne per a 
millorar el seu 
comportament 
quan està amb el 
grup-classe per 
part d’orientació 

Àngels Forcadell 

Mercè Querol 

11 Juny 2018 P.F i C.C. de 2n D Informe del 
mediador - 
Reflexió 

No arriba a 
mediació 
Entrevista a 
nivell individual 
amb els 
alumnes 

Respecte i 
tolerància.  

Fina Ariño 
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11. Fotografies 

1.- Concurs creació logo per al programa #aquíproubullying 

 

Cartell del concurs disseny del logo #aquíproubullying 

 

2.- Lliurament premí del concurs creació del logo  

 

Hafida Hassan, alumna de 3r rebent el premi de disseny del Logo de mans de la 

Coordinadora LIC del centre, Àngels Forcadell. 
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3.- Logo guanyador del programa #aquíproubullying 

 

 

Digitalització del logo guanyador  

 

4.- Cartell de la segona representació del grup de teatre del centre. Obra: “Laura o...”, 

sobre assetjament escolar i “grooming” amb les relacions de parella. Feta en 

col·laboració amb l’Escola Municipal de Teatre de Tortosa i l’Institut Català de la Dona, 

en el marc del projecte “Teatre per la igualtat”. Primera representació per a tots els grups 

d’ESO a la Sala d’actes. 
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5.- Fotograma de la representació del mes de desembre. 

 

Representació de “Laura o...” per a les famílies a la Biblioteca “Mercè Lleixà” de 

Roquetes 

 

6.- Sessió de treball sobre assetjament, un dels grups formats. 

 

Treball en grup dinamitzat per l’equip impulsor després de la sessió informativa, aula 

103 

 

7.- Xerrades de sensibilització sobre ciberbullying per a famílies 2018 i 2019. Al a càrrec 

d’Olivia Curto i Anna Mora, treballadores de la fundació Gentis i membres del SOAF 

(Servei d’Orientació i d’Acompanyament a Famílies). Recurs ofert en col·laboració amb 

el Programa Órdago, promogut per Fundesplai. Al 2019 a càrrec de Núria Borja i Neus 

Sabater. 
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https://agora.xtec.cat/iesroquetes/general/xerrada-sobre-ciberbullying/ 

 

 

Tuit del compte oficial del centre invitant les famílies a la xerrada i a la 

presentació/cloenda de les Jornades d’identitat digital, centrades en la campanya 

#JoSocTestimoni, d’eradicació del bullying. 

https://agora.xtec.cat/iesroquetes/general/xerrada-sobre-ciberbullying/
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8a.- Activació del programa TJ (Tutories Júnior), amb l’objectiu de fomentar la 

sensibilització i la detecció de l’assetjament. 

 

Una de les fotos grup realitzades durant la festa de cloenda del programa TJ, la qual 

inclou actuacions musicals, teatrals i activitats lúdiques que afavoreixen la convivència 

de l’alumnat de diferents classes i edats. 

 

8b.- Escenes de dramatitzacions sobre assetjament escolar (per part de l’alumnat que 

forma part del grup de teatre Joglaresca). Participació de tot l’alumnat de 1r d’ESO i dels 

tutors Júnior de 2n i 3r corresponents, desembre 2018. 

 

  

Casos dramatitzats d’assetjament escolar centrats en personatges solitaris i “rars” i en 

la discriminació per motius d’orientació sexual. 
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9.- Creació de cartells per a sensibilització sobre l’assetjament al centre 

 

Mostra d’una de les escales 

 

9a.- Cartellera amb informació i els treballs presentats al concurs del logo 

#aquiproubullying 
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10.- Creació de la figura dels “Guaites” a 4t d’ESO 

 

 

 

11. Jornada d’actualització en mediació amb professorat i alumnat del centre 

 

https://mediacioroquetes.blogspot.com/2019/05/jornada-de-mediadors-2019.html 

 

https://mediacioroquetes.blogspot.com/2019/05/jornada-de-mediadors-2019.html
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12.- Jornades d’Identitat Digital #IamAWitness de sensibilització sobre l’assetjament i el 

ciberassetjament, amb activitats diferenciades per nivells: cartells a 1r d’ESO, padlets a 

2n d’ESO, infografies a 3r d’ESO i vídeos a 4t d’ESO. Presentació posterior a les 

famílies. 

 

  

Logo i lema de les jornades/ Treball de creació de vídeos sobre assetjament 

 

   

   

   

  
 

Treballs sobre cartells, infografies, padlets i vídeos a 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO 
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13. Captura del web del centre, apartat dedicat al projecte: 

 

 

https://agora.xtec.cat/iesroquetes/projecte-educatiu/projecte-de-convivencia/ 

 

 

 

 

https://agora.xtec.cat/iesroquetes/projecte-educatiu/projecte-de-convivencia/

