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INTRODUCCIÓ Per al DOCENT

Presentació del
projecte

                   Aquest projecte s’ha
elaborat amb la col·laboració
d’Ana Polo Alonso, impulsora
de Readers Allies, una
iniciativa per promocionar la
lectura i la comprensió lectora
entre joves i infants. 
. 
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L’assetjament escolar és avui dia un dels principals problemes a les aules. Nombrosos
casos de suïcidi en adolescents han disparat les alarmes en els darrers anys: el bullying
és un problema seriós que caldria treballar de manera preventiva a totes les escoles.
Sobretot perquè, habitualment, quan detectem un cas d’assetjament a l’aula ja fem
tard…

Aquest projecte didàctic t’ofereix eines per abordar i prevenir possibles situacions
d’intimidació a la teva aula, assentant unes bases de respecte i confiança amb els
alumnes. El contingut d’aquesta guia s’ha triat i elaborat des de la mirada positiva del
respecte i sense ànim de criminalitzar ni assenyalar.

El material inclou un dossier didàctic per a l’alumnat amb informació objectiva sobre
l’assetjament escolar, dades estadístiques i articles rellevants. Conté activitats de
comunicació i llenguatge (comprensió lectora, repàs de vocabulari i expressió escrita) i
dinàmiques per potenciar el pensament crític i la reflexió. També proposa la lectura i el
treball posterior de diversos llibres sobre el tema adaptats a l’edat de l’alumnat. A més a
més, inclou un vídeo en castellà d’Eloy Moreno, autor d’Invisible, parlant sobre el paper
clau que tenen els testimonis en els casos d’intimidació.

El producte final és una campanya de conscienciació escolar que farà de manera
col·laborativa tot el grup classe per difondre-la al centre. 

Tots els continguts d’aquest projecte estan pensats per a alumnat de Secundària. Si
vols informació d’altres etapes educatives, et pots posar en contacte amb nosaltres
mitjançant el correu electrònic penguin.aula@penguinrandomhouse.com i
t’assessorarem. 



Informar objectivament sobre el problema social de l’assetjament escolar i les
seves conseqüències en les persones que el pateixen, amb informació verídica i
dades reals. 

Despertar la consciència dels alumnes davant de casos d’intimidació que es
puguin produir al seu voltant i empoderar-los perquè siguin capaços de passar
a l’acció i ajudar els seus companys si fa falta. 

Posar el focus en el tema de manera preventiva, abans no soni cap alarma, des
d’una mirada en positiu, sense jutjar ni criminalitzar. 

Desenvolupar les habilitats analítiques dels nois i les noies i potenciar-ne el
pensament crític i la capacitat de reflexió. 

Familiaritzar l’alumnat en la lectura de dades i estadístiques i donar-los les
eines necessàries per interpretar aquesta informació. 

Ampliar el vocabulari per poder ser més precisos a l’hora d’expressar tant una
observació objectiva com una valoració personal. 

Millorar les habilitats lectores i l’expressió escrita de l’alumnat a partir de les
activitats literàries que es plantegen. 

Oferir recomanacions de lectures obligatòries per al projecte i d’altres
addicionals per ampliar el contingut. 

Potenciar la creativitat amb la realització d’un projecte real per prevenir casos
d’assetjament al centre educatiu propi. 

El contingut del projecte persegueix aquests objectius per a l’alumnat i el centre:

Objectius
      didàctics         
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Aquest projecte pedagògic s’estructura en quatre parts:

Continguts del
projecte
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Introducció per a l’alumnat: es presenten breument el tema i els continguts del
dossier, i també la importància d’emprendre accions per prevenir i aturar el
bullying.

Quadern informatiu sobre l’assetjament escolar: es profunditza en el problema
i es presenten dades estadístiques reals sobre la incidència actual a escala
nacional i internacional, s’analitzen el terme i la seva història i es presenten les
parts implicades en la seva execució. Es proposen activitats grupals d’ajuda
contra el bullying, com ara una enquesta de detecció de casos en el centre
escolar basada en un programa real del sistema educatiu noruec. També
s’analitzen els agents implicats en una situació d’assetjament. En aquest
apartat, a més a més, comptem amb un vídeo de l’autor Eloy Moreno en què
ens parla del paper determinant que tenen els testimonis en un cas
d’assetjament. El vídeo és en castellà, la llengua natural de l'autor.

Activitats literàries: s’ofereixen propostes de lectures específiques amb
informació sobre les obres. Inclouen exercicis de comunicació i llenguatge que
potencien les habilitats comunicatives, analítiques i reflexives. 

Projecte final: es proposa la creació d’una campanya publicitària de
conscienciació i prevenció de l’assetjament escolar per difondre-la a tot el
centre. El projecte permet plasmar tots els aprenentatges que s’han adquirit,
potenciant el pensament creatiu amb una finalitat clarament social. Una
iniciativa feta per l’alumnat mateix per contagiar el respecte entre companys i
companyes i prendre mesures pràctiques en contra del bullying i les seves
conseqüències.
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Aquests són els continguts i les activitats que trobaràs
al dossier per a l'alumnat:
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Algunes dades d’interès
L’origen del terme
Les parts implicades 
El Programa Olweus
Activitats de comprensió, reflexió,
vocabulari i recerca, i elaboració
d’una enquesta

Primària: Invisible, Wonder i El Club
de les vambes vermelles - Un milió
de likes
ESO: Invisible i Wonder
Lectures addicionals (segons etapa
escolar)

Introducció 

Quadern informatiu

Activitats literàries

Projecte final: 
Campanya de conscienciació



Wonder i Wonder. Edició il·lustrada, 
de R. J. Palacio

Invisible, d'Eloy Moreno
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Deixa que els teus alumnes triïn la seva lectura de manera individual. Atorgar-los el
poder de triar motiva enormement el seu aprenentatge perquè els col·loca al centre. A
més, la diversitat de lectura a classe enriqueix molt l’experiència didàctica, ja que
permet compartir a l’aula les sensacions d’abans, durant i després de la lectura. Com
més, millor!

PRIMÀRIA Llibres imprescindibles

Llibres del projecte
        per a Primària i Secundària

El Club de les
vambes vermelles - 
Un milió de likes,
d'Ana Punset
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Tots som Wonder 
de R. J. Palacio
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I si ens entenem?,
d'Anna Morató García

Color carn, de Desirée
Bela-Lobedde i Lydia Mba

Aarón somiador, il·lustrador,
d'Andrea Beaty

L'Elmer és únic,
de David Mckee

PRIMÀRIA Referències addicionals
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El capítol del Julian, Plutó i L'Auggie i jo, de R. J. Palacio
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Referències addicionals

ESO

ESO

Llibres imprescindibles
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El capítol del Julian, Plutó i L'Auggie i jo, de R. J. Palacio

Invisible, d'Eloy Moreno Wonder, de R. J. Palacio


