BULLYING
RECURSOS INSTITUCIONALS
Protocol de prevenció, detecció i intervenció
enfront l’assetjament i ciberassetjament entre
iguals
Enllaç
Prevenció i detecció de l’assetjament escolar.
Família i escola. Junts per l’educació. Generalitat
de Catalunya
Enllaç
Ciberassetjament entre iguals del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Enllaç
Enllaços d’interès relacionats amb l’Assetjament
Escolar
Enllaç
Guia i recursos sobre el Bullying publicat pel
Govern Basc
Enllaç
Mossos d’Esquadra
Enllaç
Programa del Consell Europeu “Construir una
Europa para y con los niños” on es pot consultar
recursos relacionats amb la violència a les
escoles. Children’s Rights
Enllaç
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Violència entre joves. Rebel·lió a les aules. Web
Jove.Cat de la Generalitat de Catalunya
Enllaç

RECURSOS ASSOCIATIUS
Associació Espanyola per la Prevenció de
l’Assetjament Escolar
Enllaç
Enllaç
BULLYING.CAT
Aquesta web pretén aportar elements que
permeten comprendre aquest fenomen
Enllaç
Documents d’interès del Colectivo LGTB+ de
Madrid
Enllaç
Articles i vídeos relacionats amb l’assetjament
escolar. Publicat a la web de “Save the Children”
Enllaç

Associació No Al Acoso Escolar
Enllaç
Ciberbullying, prevenir i actuar. Publicat pel
Col·legi Oficial de Psicòlegs, Madrid
Enllaç
Estoy en contra del Bullying, campanya de la
Federació Estatal de Lesbianes, Gays, Transexuals
i Bisexuals (LGTB) de España
Enllaç
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Observatori de la salut de la infància i
l’adolescència. Hospital Sant Joan de Déu
Enllaç
Si ets un nen una nena o adolescent i et preocupa
alguna cosa relacionat amb internet (et molesten
per xarxes, ha corregut un vídeo o una foto teva,
t’han segrestat el compte...) Et podem ajudar.
Enllaç

ALTRES RECURSOS
Música, teatre…
Espectacle sobre l’assetjament. Teatre interactiu
amb els joves.
Enllaç
#1000LIKES és un espectacle de Teatre fòrum, en
el que es presenta un cas de ciberassetjament
escolar, patit per la protagonista principal
Enllaç

Multimèdia (vídeo, youtube, blogs…)
Eines i recursos per afrontar l’assetjament.
Publicat per xarxanet.org
Enllaç
Diferents eines, recursos i activitats per combatre
l’assetjament escolar. Publicat a “La revista para
el aula del siglo XXI”. Educación 3.0
Enllaç
Pantallas Amigas
Eines d’interès sobre l’ús segur de les TIC
Enllaç
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Assetjament a l’escola.
Publicat a la revista juvenil “Cavall Fort“
Enllaç
Curts guanyadors 2on concurs Kabua, fets per
joves
“Joves per canviar el Món”
Enllaç
Consells per afrontar el Cyber-Bullying
Enllaç
Prova pilot d’ un videojoc fet per la UdL. Joc
interactiu per nens de 8 a 12 anys que promou
resoldre conflictes.
Enllaç
Publicat al “Tiching Blog de la educación y TIC”.
10 Recursos per combatre l’assetjament escolar
dirigit als docents.
Enllaç
Blog “Entre pasillos y aulas”. Recursos per tractar
l’assetjament escolar en els centres educatius.
Enllaç
“Los héroes del patio” web amb materials per
conèixer què és el ciberassetjament, tipus i què
podem fer per evitar-lo. Publicat per “Save The
Children”
Enllaç
“No Hate Speech movement”, campanya europea
contra la intolerància a Internet
Enllaç
¿Cómo diferenciar señales de alerta ante casos
de Bullying? Campanya Nacional contra el
Bullying.
Enllaç
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Blog, I a tu què t’importa? STOP BULLYING.
Publicat per l’associació Petits i Grans Vilassar
Enllaç
Quan s’ha d’explicar un secret. Daniel Gabarró
ens explica el seu punt de vista sobre el que hem
de fer davant una confidència. Blog
Enllaç
TV3 30 minuts Bullying (25/01/2015)
Enllaç
Combatre el Bullying, amb el voluntariat.
Fundació hazlo posible. Haces falta.org
Enllaç

Llibres, revistes, articles…
Els Mossos formen alumnes per frenar el
ciberassetjament a l'aula. Els conflictes es
redueixen als instituts on s'aplica la iniciativa, en
alguns casos a la meitat
Article
Llibre que analitza les pràctiques d’assetjament
en adolescents estudiants d’ESO i proposa unes
recomanacions per abordar aquest problema.
José Ramón Ubieto
ediciones, 2016. 158 p.

(ed.)

Barcelona:

Ned

Bullying. Una falsa salida para los adolescentes.
En aquest informe s'aborda novament el repte de
saber què són l'assetjament escolar i el
ciberassetjament, quines formes adopten i què
podem fer per evitar-los.
Ana Sastre, coord. Madrid : Save the Children,
2016. 1 pdf, 132 p.
Yo a eso no juego. Bullying y ciberbullying en la
infancia.
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Abrazar la diversidad, Pdf amb propostes per una
educación lliure d’assetjament homofòbic i
transfòbic
Enllaç
Maltracte escolar entre iguals. Protocol de
prevenció, detección i intervención enfront
l’assetjament entre iguals
Enllaç
Experts adverteixen de la “infrautilització” dels
recursos per detectar casos d’assetjament escolar
i “ciber-bullying”. Publicat pel diari
Catalunyapress
Article
Creixen les denúncies per “bullying” homòfob a
l’escola. Publicat per Crític, periodisme
d’investigació
Article
Un germà gran per protegir els nens del ‘bullying’
Proposta educativa alemana.
Associació Catalana per telemàtica educativa
Article
Llibre: GARAIGORDOBIL, M.,
OÑEDERRA, J.A. La violencia entre
iguales. Revisión teórica y
estrategias de intervención. (Estudi
molt complet amb molta bibliografia i
recursos sobre el tema. Es complementa
amb un estudi propi sobre el fenomen al
Pais Basc)

Guia: PLATERO, R; GÓMEZ, E.
(2007) Herramientas para combatir
el bullying homofóbico. Madrid:
Talasa Ediciones (Guia molt completa
amb activitats originals i una exhaustiva
explicció per als docents per poder-les
dur a terme)

Llibre: DRA. CAITLIN RYAN, ACSW
(Directora del Proyecto en Familia
San Francisco State University). Enllaç
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