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Dades del centre educatiu 

Nom del centre: INSTITUT ROQUETES  

Codi: 43008420 

Correu electrònic: e3008420@xtec.cat 

Municipi: Roquetes (Baix Ebre) 

Servei Territorial: Terres de l’Ebre 

Nom del director: Manel Reverté Ferré                 

Nom de la inspectora: 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. 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 socialment 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: 

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

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

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

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

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

 Com a marc de referència, donem 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 situades a 
la vora dreta de l’Ebre. Roquetes és una localitat d’uns 8.000 habitants, de nivell 
socioeconòmic mitjà, que ha sabut conjugar la tradicional activitat agrícola amb 
la indústria, el comerç i els serveis.   

L’institut va néixer a partir de l’aplicació de la Reforma Educativa (LOGSE, de 
1990) i va iniciar la seva activitat docent durant el curs 1996-1997. 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 el nou edifici, situat en 
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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 actualment estan a l’edifici de la 
Ibèrica i als baixos llogats per l’Ajuntament. 

• Característiques del centre 

És 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 (aules d’Informàtica, aules de Tecnologia, 
laboratoris de Ciències, aules de Dibuix i de Música, un hort, un saló d’actes, 
tallers de FP, un estudi de gravació audiovisual i un gimnàs), servei de bar-
menjador i transport escolar, utilitzat per gairebé la meitat dels 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 en projectes d’intercanvi 
lingüístic en anglès i francès, disposa d’un Pla Lector i un Pla Audiovisual, i 
organitza anualment o bianualment Jornades d’Identitat Digital i de 
Sensibilització Mediambiental. Ara, durant el curs 2018-19, hem participat de 
manera entusiasta en nous projectes (SCAP, 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 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 nous reptes. Aquest és un dels aspectes que més 
ens preocupa com a equip i així ho hem reflectit a l’avaluació final. No obstant, a 
través de l’AMPA, el Consell Escolar, les xerrades i les reunions amb les famílies 
generem espais de trobada i afavorim propostes compartides. 

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

El centre col·labora de moltes formes en les activitats realitzades al territori, ja 
siguin organitzades per entitats del municipi (Club de Volei, Ajuntament, 
Biblioteca, Escola, Casal) o per altres (Creu Roja, Marató de TV3, Banc 
d’aliments, ONGs…) A més a més, cedeix espais a diferents entitats per a la 
realització d’events, 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 en multitud de proves i concursos amb molt bons resultats 
(Lectura en veu alta, Premis Cinètic, Clipmetratges Mans Unides, Proves 
Cangur, etc.)  

Hem estat també centre preparador de les proves 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 fer una diagnosi adequada de les necessitats del centre, partirem en 
primer lloc del document generat a finals del curs 2016-17 en el marc de la 
Comissió de Convivència, basat en una enquesta realitzada al professorat i 
centrat en l’objectiu d’educar en la gestió positiva dels conflictes -incloent els 
possibles casos d’assetjament- i estructurat en respostes relatives a l’aula, al 
centre i a l’entorn.  

A banda, també hauríem de fer una anàlisi d’altres aspectes que ens poden 

permetre realitzar un diagnòstic més acurat de les nostres necessitats, com ara: 

2.1. El tractament de l’assetjament en els documents de gestió del 
centre (PEC, NOFC, PAT, etc.). 

La prevenció de l’assetjament és un dels objectius fonamentals del PEC (apartat 
8.2), en relació amb el Projecte de Convivència i el Servei de Mediació. La 
necessitat de detectar-lo de manera eficaç i aturar-lo està també present a les 
NOFC (apartat 5) ja que es considera sovint una falta greu que pot comportar 
una sanció o en altres casos una conducta perjudicial per a la convivència que 
cal eliminar. No obstant, la principal aposta que fem des de l’equip impulsor serà 
la de la prevenció mitjançant el PAT, amb activitats trimestrals de 
sensibilització per a tots els nivells d’ESO i les campanyes i jornades de 
formació i sensibilització dirigides tant als alumnes com al professorat i les 
famílies. 

2.2. La resposta donada pel centre en situacions contra la convivència 
que s’hagin donat prèviament. 
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En els casos comprovats de faltes contra la convivència, s’apliquen les NOFC i, 

si cal, els culpables reben un advertiment o són sancionats amb l’informe previ a 

les famílies. Pels casos de possible assetjament escolar, seguim el protocol 

establert i es comenta la situació dins la Comissió de Convivència per mirar 

d’establir la gravetat de cada cas i prendre igualment les mesures oportunes. En 

alguns casos, els lleus o aquells en què no està del tot clar que hi hagi una 

situació d’assetjament, es fa una proposta de Mediació que sovint és acceptada. 

Veure annex 1 pel protocol d’assetjament del centre. 

2.3. Els casos d’assetjament confirmats en el centre educatiu. 

Després de la valoració de cada cas, si es confirma la seva gravetat i que es 
produeix una situació d’assetjament, s’aborda, en col·laboració amb les 
famílies, una resposta que inclogui el suport a la víctima i al seu entorn, el 
tractament del problema en el grup-classe o en l’àmbit  més general implicat i 
s’apliquen una sanció i/o un advertiment a l’agressor. Posteriorment, es fa un 
seguiment per esbrinar si la situació ha revertit o continua. Hem de dir que en la 
gran majoria de casos, amb l’advertiment i una lleu sanció, l’assetjament s’atura. 

2.4. La formació del professionals que treballen al centre. 

Volem fer èmfasi en promoure la formació en Mediació i resolució de conflictes 
del professorat del centre demanant un curs d’aprofundiment en Mediació que 
hem sol·licitat 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. 

2.5. L’interès i grau d’implicació de les famílies en la resolució de 
conflictes o situacions d’assetjament. 

Les famílies del nostre entorn mostren un alt grau d’interès en solucionar el 

conflictes relacionats amb l’assetjament. No obstant, el problema principal es 

esbrinar quan i com es produeix un cas real d‘assetjament, distingir-lo de les 

baralles i problemes de relació habituals, i assumir que a vegades alumnes 

brillants en els estudis poden ser no només víctimes sinó també agressors cap 

altres companys de classe o de centre. 

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

El fet de proposar-nos fer aquest projecte ens ha obligat a conèixer més a fons 
els protocols d’actuació davant possibles casos d’assetjament proposats pel 
Departament d’Educació: 

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

2.7. Els documents que recullen dades de conflictivitat escolar 
(mediacions, sancions, mesures disciplinàries…) 

Alhora, hem hagut de revisar els documents en què es registren les demandes 

de mediació, els fulls d’incidències del professorat relacionats amb possibles 

casos d’assetjament i les entrevistes amb les famílies que ens informen de 

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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problemes de convivència relacionats de forma més o menys indirecta amb 

l’assetjament escolar. 

 

3. Objectius específics i indicadors 
La finalitat del Programa #aquiprobullying és estimular els centres educatius a 
elaborar un projecte que els permeti assolir els següents objectius generals: 

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

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

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

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

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

En relació amb aquests objectius generals establerts pel Departament 
d’Ensenyament i segons les necessitats detectades mitjançant la diagnosi 
realitzada, ens hem plantejat definir una sèrie d’objectius específics propis, 
classificats en dos àmbits: 

a) Objectius relacionats en general amb la resolució pacífica dels 
conflictes; i 

b) Objectius específics relacionats amb l’assetjament escolar. 

Uns i altres es concreten en les següents graelles: 
 

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 

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

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

- 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.) 

• 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. 

• 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) 

 

• Grau de satisfacció del 
professorat implicat 

 
 
 

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. 
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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 

• 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. 

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

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

 

Dit d’una altra manera, i classificant les possibles actuacions segons les tres 
fases o àmbits que ens marca al projecte (prevenció, detecció i intervenció), 
podríem resumir-les d’aquesta manera: 

Com a part de la SENSIBILITZACIÓ, la FORMACIÓ i la PREVENCIÓ: 
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• Fer especial èmfasi en el canvi metodològic i per tant, fer dinàmiques a 
claustre de sensibilització i/o detecció des de l’equip #aquíproubullying. 

• Realització de xerrades de sensibilització per a les famílies, aprofitant el 
recurs del Programa Òrdago de la Fundació Catalana de l’Esplai i altres. 

• Organització de concursos (logo #aquíproubullying), xerrades, jornades 
sobre ciberassetjament (Identitat digital), activitats i dinàmiques per a 
l’alumnat del centre (dramatitzacions en Tutories Júnior, teatre per a la 
igualtat, tutories, cartellera del programa...)  

• Fer formació de l’alumnat durant dos cursos acadèmics des de la matèria 
específica de Mediació I i Mediació II i participació d’aquest alumnat en 
les mediacions. 

• Dedicar hores de formació a les figures dels “guaites”. 

• Promoure la formació del professorat interessat en Mediació.  

• Vestir el centre amb cartells de sensibilització: aules, passadissos i 
vestíbul. 

En la fase de DETECCIÓ: 

• Fer partícips als “guaites” i als mediadors del procés de detecció de 
conflictes i/o de com es pot intervindre per a la seva resolució positiva, 
així com d’altres activitats i jornades de cohesió social que tenen lloc al 
centre. 

• Treball dels membres del programa #aquíproubullying, juntament amb 
tutors/es de nivell i referents d’Orientació i Direcció per tal de garantir 
eines bàsiques de gestió de conflictes. 

• Entrevistes amb les famílies, especialment amb les de l’alumnat de 1r 
d’ESO, per copsar conflictes que s’arrosseguen des de Primària. 

• Revisió del PAT i inclusió d’activitats trimestrals per a tot l’alumnat. 

En la fase d’INTERVENCIÓ:  

• Revisió dels protocols establerts segons les NOFC i el Projecte de 
Conviència. 

• Pre-mediar i/o mediar per a la gestió positiva dels conflictes al centre, 
entre iguals i entre professor/a i alumne/a. 

• Establir una graella de seguiment dels casos tractats des del Servei de 
Mediació i un model d’acord de mínims entre les parts. 

• Registrar i digitalitzar els documents emprats: actes de mediació, cartes 
d’advertiment a alumnat i famílies, entrevistes amb les famílies... 

• Ús de tècniques de tranquil·lització i relaxació abans d’una mediació.  

 

4. Avaluació inicial 

Com ja vam  esmentar a l’apartat 2, referit a la diagnosi inicial, per tal de fer una 
valoració inicial de l’estat del centre, hem de tenir en compte diversos 
instruments: 
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● El qüestionari de valoració realitzat fa dos anys, centrat en l’educació 
socio-emocional, la gestió positiva de conflictes i el reforç de l’autoestima, 
i basat en els conceptes d’empatia i assertivitat. 

● Els indicadors i els canals de comunicació que utilitzem per detectar 
possibles situacions de microassetjament i assetjament (tutories, 
informació del professorat i de les famílies, bústia anònima d’Orientació, 
blog de Mediació amb una secció específica per denunciar casos, etc.) 

● Les eines i recursos de què disposem per abordar els casos 
d’assetjament (espais, documents de registre, mediadors, normes de 
funcionament i protocols establerts per prevenir-los, detectar-los i aturar-
los).  

● Els resultats de les mediacions fetes el curs anterior (memòria del curs 
17-18), els quals ens permetran observar l’assumpte en perspectiva. 

Segons el qüestionari realitzat al professorat a finals del curs 2016-17, en el 

marc de la Comissió de Convivència, els resultats generals sembla que ens 

marcaven alguns èxits aconseguits fins aleshores, relatius sobretot al canvi de 

mentalitat de l’alumnat, del professorat i de les famílies, molt més conscients 

últimament de la necessitat de prevenir i aturar l’assetjament escolar en tots 

els àmbits, així com afrontar de forma ràpida i eficaç els conflictes amb mesures 

disciplinàries, però també amb estratègies de resolució pacífica i acords 

acceptats per totes les parts. 

Tanmateix, també ens mostren algunes mancances en aspectes clau que són 
les que més ens interessaven perquè ens donaven algunes pautes de millora 
rellevants: 

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 algunes estratègies i metodologies en el treball d’aula per 
tal de prevenir, tractar i 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 recullin 
explícitament la lluita contra l’assetjament escolar . 

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

j) Revisar i actualitzar els protocols d’actuació seguits al centre. 

Per manca de temps, però, no vam realitzar una enquesta semblant dirigida a 

l’alumnat i a les famílies, tot i que sí que se sol fer alguna pregunta relacionada 

en l’enquesta de satisfacció que s’adreça a final de curs a les famílies. 
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5. Planificació i temporització de les actuacions  

La graella amb les actuacions previstes durant el període 2018-20 seria aquesta:  
 

FASES 
 

CONCRECIÓ 
D’ACTUACIONS 

TEMPO- 
RITZACIÓ 

RESPON- 
SABLES 

RECURSOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SENSI- 
BILITZA- 
CIÓ  

 
 
 
ALUM-
NAT 

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

Setembre 
2018-Febrer 
2019 
 
Setembre 
2018 

 
Febrer-Març 
2019 
Nov.-Des. 18 
Febrer 2020 

 
 

Equip de 
referència 

* 
 

 

 
F. de Pedro 
 
Tot l’equip 

Vestíbul, escales, 
passadissos i aules 
del centre 
 
Web del centre 
 
Web del centre i 
cartells en aules 
 
Sala Actes, grup 
Joglaresca 
Díptics  

 
 
 
 
PRO- 
FESSO- 
RAT 

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

Setembre 
2018 
 
Setembre 
2018 

 
Juny 2017 + 
Febrer 2018 
Març 2018-
19 

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

Sala de professors 
 
Web del centre 
 
Reunions d’equip 
docent  
 
Sala, biblioteca, 
aules 

 
 
 
 
 
FAMÍ- 
LIES 

-Sensibilització sobre 
l’assetjament dins del 
programa Órdago 
(xerrada del SOAF) 
-Difusió del programa 
#aquíproubullying 
mitjançant pàgina web 
-Difusió del programa 
#aquíproubullying en la 
revista del centre. 
-Teatre per la igualtat 

Abril 2018-
19 
 
 
Setembre 
2018 
 
Juny 2018, 
2019 i 2020 
 
Desem. 2018 

 
 
Tot l’equip 
 
 
 
 
 
 
 
F de Pedro 

Web del centre i 
correu-e, AMPA 
Sala d’actes 
 
Web del centre 
 
 
Revista “Lo 
basquet” 
 
Biblio. Roquetes 

 
 
PRE-
VENCIÓ 

 
 
 
ALUM-
NAT 

-Formació a cada nivell 
amb el material 
#aquíproubullying  
-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) 

Curs 2018-19 
Curs 2019-20 
 
Set – Des. 
2018 

 
 

Febrer-Març 
2019 

Desembre 18 

Tot l’equip 
Tutors  

Tutors, C. 

Mediació 

 

Susanna B. 

F. de P./ 

Sus. Bel 

Professorat del 
centre, projector, 
fotocòpies 
 
Aula TJ, Sala Actes, 
gimnàs, fotos 
 
Cartolines, 
plastificadora 
 
Mat. específica de 
Mediació 
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-Jornades d’Identitat 
Digital (#IAmWitness)  

Abril 2019 Profes ESO Aules, sala d’actes, 
ordinadors, vídeos, 
cartolines 

  
 
 
 
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- Abril 
2019 

Equip de 
referència 
  
 
 
 
Referents 
Equip Dir. i 
Dep. Orie.  

Aules, vídeo, 
fotocòpies, 
material del curs 
de formació 
 
 
Reunions de tutors 
i referents ED i 
Orientació 

 
FAMÍ- 
LIES 

-Formació als pares amb 
el material 
#aquíproubullying 

Novembre 
2019 

Equip de 
ref. i AMPA 
(Gemma 
Orts) 

Sala d’actes  

 
 
 
 
 
DETEC- 
CIÓ 

 
 
 
ALUM-
NAT 

-Prova pilot de l’app B-
Resol 
-Implementació del 
programa Tut. Júnior 
dintre del programa 
#aquíproubullying 

 
-Activació del programa 
Guaites 
-Enquesta sobre 
assetjament 

Abril de 2018 
 
 
Set-  Des.   
2018 

 
 
Febrer 2019 

 
Anual 

Equip de 
referència 
 
Equip de 
referència 

 
 
S. Bel/ F. de 
Pedro 
Equip de 
referència 

Internet, app B-
Resol, blog de 
Mediació 

Comissió de 
Convivència / 
Mediació 

Reunió SC 4 ESO 

Formulari Google 

 
PRO- 
FESSO- 
RAT 

-Reunió mensual d’equips 
docents 
-Enquesta sobre 
assetjament 

Cursos  
2018-20 

 
Anual 

Francisco 
de Pedro 
Equip de 
referència 

Sala d’actes 
 
Formulari Google 

 
FAMÍ- 
LIES 

-Revisió d’indicadors Cursos  
2018-20 

Equip de 
referència 

Docs de memòria i 
orientacions 

 
 
 
INTER- 
VENCIÓ 

ALUM-
NAT 

-Recolzament a la víctima 
i sanció a l’agressor 

Cursos  
2018-20 

Mediadors 
Direcció 

Protocol 
assetjament 

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 
referència  

+ 
Mediadors  

+ 
Direcció 

Documents de 
protocols 
 
Tutors 

 

FAMÍ- 
LIES 

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

Cursos  
2018-20 

Equip de 
referència 

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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6. Avaluació final 

En acabar el curs, farem una valoració en reunió de l’equip impulsor per tal 
d’esbrinar debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats (una DAFO), que 
valorarem segons una escala de 1 a 4 d’acord amb el grau de satisfacció dels 
participants.  

També,  a partir dels indicadors concretats en l’apartat 3, presentarem una 
valoració del grau d’assoliment dels objectius específics del projecte.   

 

Objectius 
específics 

Indicadors Dades dels 
indicadors 

Grau d’assoliment 
de l’objectiu 

específic 
 

Activitats de 
sensibilització 
adreçades al 
professorat, 
les famílies i 
l’alumnat del 
centre 
 

• Relació d’actuacions 
preventives:  

- Xerrades per a famílies 
- Concurs del logo #aquíprou 
- Cartells de difusió  
- Jornades d’identitat digital 
- Projecte de “Teatre per la 
igualtat” 

• Grau de satisfacció del 
professorat implicat. 

- Nombre d’activitats 
realitzades per a 
cada un dels sectors 
de la comunitat 
escolar com a part de 
la detecció, la 
formació i la 
intervenció davant 
casos d’assetjament 

 Exemple:  

2 activitats amb 
famílies  

2 activitats per a 
cada curs d’ESO 

 

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

Exemple: 

1 activitat de 
presentació del 
projecte  

Famílies 10% 

Alumnes 100% 

Docents 100% 

 

-Escala de 
satisfacció graduada. 

Redactat indicant el 
grau d’assoliment de 
cada objectiu 
específic 

 

 

Activitats 
formatives 
realitzades 
 

• Relació d’activitats 
formatives realitzades: 

- 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 

• Grau de satisfacció del 
professorat implicat. 

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. 
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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. 

Exemple: entre 1,2,3 
i 4 (gens, poc, 
bastant i molt). 
 
 
Nombre d’alumnes 
que ha participat en 
accions del Servei 
Comunitari de 
Guaites. 
 
 
Resultats del procés:   
- Nombre de 
situacions 
d’assetjament 
detectades. 
-Percentatge de 
casos en què s’ha 
aconseguit aturar i/o 
revertir. 
-Nombre total 
d’alumnes que es 
considera que han 
patit assetjament. 

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. 
- Graella de seguiment dels 
casos tractats des de 
Mediació. 
- Ús de tècniques i exercicis 
de relaxació i meditació. 
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7. Annexos 

Annex 1: Protocol d’assetjament escolar  INS Roquetes (curs 17-18) 

 


