
Maltractament entre 
iguals

Violència entre els més joves 
Rebel·lió a les aules 

Generalitat de Catalunya
Protocol de prevenció, detecció i 
intervenció enfront l'assetjament i 
ciberassetjament entre iguals

B U L L Y I N G

RECULL
DE
RECURSOS

Generalitat de Catalunya
Prevenció i detecció de 

l'assetjament escolar. Família i 
escola. Junts per l'educació

Ciberassetjament entre iguals
Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya

Convivència escolar 
Temes d'interès relacionats amb 
l'assetjament escolar del Ministeri 
d'educació i FP

Guia
Guia i recursos sobre el Bullying 
publicat pel Govern Vasc

Joves: com denunciar 
Si tinc algun problema com puc 

demanar ajuda a la policia?
Mossos d'Esquadra

Construir una Europa para y 
por los niños
Programa del Consell Eurpeu on es 
pot consultar recursos relacionats 
amb la violència a les escoles

Guia de recursos sobre assetjament
Biblioteca virtual 

https://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-ciberassetjament-entre-iguals/
https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/families/ajudem-fills/assetjament/
https://sites.google.com/a/xtec.cat/ciberassetjament/
https://www.educacionyfp.gob.es/mc/sgctie/convivencia-escolar/recursos-nuevo.html
https://www.eskolabakegune.euskadi.eus/es/web/eskolabakegune/recursos1
https://mossos.gencat.cat/ca/temes/joves/Joves-com-denunciar
https://www.coe.int/en/web/children/
https://jovecat.gencat.cat/ca/temes/conviure-inclusio_social/plantar_cara_a_la_violencia/violencia_entre_els_mes_joves/
https://bibliotecavirtual.diba.cat/es/salut/bullying
https://www.diba.cat/web/salutpublica/decaleg_sexualitat_sana
https://www.diba.cat/web/salutpublica/decaleg_sexualitat_sana
https://www.diba.cat/web/salutpublica/decaleg_sexualitat_sana
https://bibliotecavirtual.diba.cat/es/salut/bullying
https://bibliotecavirtual.diba.cat/es/salut/bullying


A.E.P.A.E
Associació Espanyola per la 
prevenció de l'assetjament escolar

Bullying.cat
Aporta elements que permeten 

comprendre el fenòmen del 
bullying

Hàbits saludables 
De connexió i prevenció de ciberbullying
Recursos i consells per a educadors i 
famílies sobre prevenció de bullying i 
ciberbullying

PDA bullying
Plataforma de bones pràctiques  

per la prevenció, detecció i 
actuació de l'assetjament i el 

ciberassetjament

Save the children
Articles i videos relacionats amb 

l'assetjament escolar

NACE
Associació No al Acoso Escolar

ESTOY EN CONTRA EL 
BULLYING
Campanya de la federació estatal de 
lesbianes, gays, transexuals i bisexuals 
(LGTB) d'Espanya 

Hospital de Sant Joan de Deu
Observatori de la salut de la infància i 

l'adolescència

For Kids
Si et preocupa alguna cosa relacionada 
amb internet (et molesten per xarxes,  
ha corregut un vídeo o una foto teva, 
t'han segrestat el compte...)

Tre
nca el t

ria
ngle

Trenca el silenci

Víctima

Observador/a Agressor/a

https://assetjament.wordpress.com/
https://bullying.cat/
https://fundacio.fcbarcelona.cat/programes/contra-el-bullying?_ga=2.37808736.2129136957.1657021142-949543949.1657021142
https://pdabullying.com/ca/que-es-pda-bullying
https://www.savethechildren.es/donde/espana/violencia-contra-la-infancia/acoso-escolar-bullying
https://www.noalacoso.org/
https://www.itgetsbetter.es/
https://faros.hsjdbcn.org/ca/tema/abusos-acoso-bullying
https://www.is4k.es/ayuda


Entre pasillos y aulas, blog
Recursos per tractar l'assetjament 
escolar en els centres educatius

Pantallas amigas
Eines d'interès sobre l'ús segur de 

les TIC
Decàleg sobre el ciberbullying

Kabua
Curts guanyadors del 2on concurs 
Kabua (UAB) "Joves per canviar el 
món"

Recursos d'autoajuda
Els nens tenen dret a ser protegits 

de tot el mal o maltractament, físic 
o mental. Tots

Video Joc
Joc interactiu per nens de 8 a 12 anys 
que promou resoldre conflictes

Tiching Blog
Recursos per combatre 

l'assetjament escolar dirigit als 
docents

Los héroes del patio
Materials per conèixer què és lel 

ciberassetjament, tipus i què 
podem der per evitar-lo

No hate speech movement
Campanya europea contra la 
intolerància a internet

Contra el Bullying
Com difernenciar senyals d'alerta 

davant de casos de Bullying?
Campanya nacional contra el Bullying

Petits i grans, blog
I a tú què t'importa? STOP BULLYING

https://www.pantallasamigas.net/
https://kabua.uab.cat/concurs-2/videos-finalistes-del-concurs-kabua-2016-joves-per-canviar-el-mon/
https://www.youtube.com/watch?v=GC_VlvS8IMU&t=140s
http://www.emotionalgames.com/
http://blog.tiching.com/10-recursos-educativos-para-combatir-el-bullying/
http://entrepasillosyaulas.blogspot.com/2010/12/recursos-para-tratar-el-acoso-escolar.html
https://www.savethechildren.es/heroesdelpatio
http://www.injuve.es/no-hate/noticia/que-es-el-trabajo-por-los-ddhh-y-la-tolerancia-entre-los-jovenes
http://www.contraelbullying.com/categoria/el-bullying/
http://petitsigransvilassar.com/i-a-tu-que-timporta/
https://www.pantallasamigas.net/decalogo-ciberconvivencia-positiva-dia-acoso-escolar-bullying-ciberbullying/


Quan s'ha d'explicar un 
secret, blog

Daniel Gabarró ens explica  el seu punt 
de vista sobre el que hem de fer 

davant una confidència

Haces falta.org
Combatre el Bullying amb el 

voluntariat

Lou, curt 
Curt de Pixar on el protagonista és un 
perfil assetjador [0:39]

En este infierno
L'assetjament s'ha d'acabar i ho podem 

fer entre totes i tots.  Video creat per 
alumnes de l'Institut Escola  Montagut, de 
Santa Sussana,  2on premi del V Concurs 

de Hip Hop per la  Pau (modalitat 1) 
[ICIPtube, 4:00]

Stand Up! Don't stand for 
homophobic Bullying
Vídeo sobre l'assetjament homòfob 
[BeLonG To Youth Services, 4:24]

Sóc especial  i m'encanta!, blog
La Laia explica la seva experiència i mostra 
què està fent amb la seva creativitat per 
ajudar altres noies i nois  

Documental 30 minuts
Bullying

Info K, reportatge
Clips sobre trencar el silenci, 
ciberassetjament, experiències de 
joves assetjats/des i assetjadors/es

Rispect
Anti Bullying trap, de Xiula

[canal Xiula, 4:02]

https://blocs.xtec.cat/eric/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/30-minuts/bullying/video/5441053/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/fem-les-paus/video/5788475/
https://www.hacesfalta.org/noticias/detalle/combate-el-bullying-con-voluntariado/11787?platform=hootsuite
https://www.youtube.com/watch?v=0iYsBnj2BUk
https://www.youtube.com/watch?v=pwm_ctb87Mk
https://www.youtube.com/watch?v=lrJxqvalFxM
https://www.youtube.com/watch?v=SetNDhPieco


Tre
nca el t

ria
ngle

Trenca el silenci

Víctima

Observador/a Agressor/a

Assetjament a l'escola
Article publicat a la revista juvenil 

"Cavall Fort"

El Periódico.cat
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. 

Stop Bullying
A ritme de Rap s'expliquen les 

conseqüències que té l'assetjament 
escolar en les persones que el pateixen

Subze & Diego Ojeda [canal Subze, 5:58]

Caminem lluny
Observar sense denunciar és 
col·laborar
[Dr. Prats, 4:00]

Auxili. Tu i el teu melic
Videoclip que parla del que sent una 

persona jove assetjada  a l'escola
[JazzWoman Music, 3:19]

Ojalá mañana no haya clase
Rap en el que parlen els diferents 
protagonistes de l'assetjament escolar
12Nubes i Escola d'Arts i Oficis de Vitoria- 
Gasteiz [canal 12Nubes, 4:00]

Yo a eso no juego
Informe on s'aborda el repte de saber què són 

l'assetjament escolar i el ciberassetjament, 
quines formes adopten i què podem fer per 

evitar-los
Anna Sastre, cord. Madrid: Save the Children, 

2016. 1 pdf, 132 p.

Maltracte escolar entre iguals
Protocol de prevenció, detecció i 
intervenció enfront l'assetjament entre 
iguals

Tre
nca el t

ria
ngle

Trenca el silenci

Víctima

Observador/a Agressor/a

https://www.youtube.com/watch?v=Eo0YH55IODM
https://www.youtube.com/watch?v=b2V3RfYddRE
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjh7JqL_ej4AhXSxYUKHeFyAMYQFnoECAYQAQ&url=http%3A%2F%2Fblocs.xtec.cat%2Fmediaciobellulla%2Ffiles%2F2009%2F09%2Fassetjament-escolar.pdf&usg=AOvVaw3t9CNs9MDQftQ1MuK7E_qb
https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20150614/els-mossos-formen-700-alumnes-per-frenar-el-ciberassetjament-a-laula-4274085
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/yo_a_eso_no_juego.pdf
https://sites.google.com/a/xtec.cat/avaluacio2/inici/orientacio/altres/convivencia/assetjament


Tre
nca el t

ria
ngle

Trenca el silenci
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El capítol del Julian
El capítol del Julian ens revela per fi com viu la 

historia el culpable del bullying. ¿Per que es tan 
desagradable amb l'Auggie? ¿Te alguna 

possibilitat de redimir-se?
Palacios, J.R. Barcelona: La Campana, 2012

ISBN: 978- 8496735712 
 

La violencia entre iguales
Llibre.  La violencia entre iguales. Revisión teórica y 

estrategias de intervención
Garaigordobil, M.; Oñederra, J.A. Pirámide Ediciones, 

2010. ISBN: 978-8436823486

Wonder
En un món on elbullying entre els joves s'està 
convertint en una vertadera epidèmia, els 
llibres de la sèrie «Wonder» ofereixen una nova 
visió refrescant, necessària i esperançadora
Palacios, J.R. Barcelona: La Campana, 2012
ISBN: 978- 8496735712 

Bullying. Una falsa salida para los 
adolescentes
Llibre que analitza les pràctiques d'assetjament 
en adolescents estudiants d'ESO i proposa unes 
recomanacions per abordar aquest problema
José Ramón Ubieto (ed.) Barcelona: Ned 
ediciones, 2016. 158 p. ISBN: 978-8494442469

Herramientas para combatir el 
bullying homofóbico
Guia. Platero, R; Gómez, E. Madrid: Talasa 
Ediciones, 2007. ISBN: 978-8496266230

Digueu-me Ju
Novel·la juvenil que parla del bullying però vist 

des del punt de vista de l'abusadora
Villanueva, M.   Barcelona: La Galera, 2020. 

ISBN: 978-8424667436
Recomanat a partir dels 14 anys

Subnormal
Iñaki Zubizarreta, ex-jugador de basquet i amb 
un físic portentós, va patir la duresa del bullying 
durant els anys escolars. La seva alçada i força 
física no van servir de res davant dels seus 
acosadors, que el var portar a la vora del suïcidi
Palacios, J.R. Barcelona: La Campana, 2012
ISBN: 978- 8496735712 

*Juliol 2022

https://centredocumentacioap.diba.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=34848
https://www.edicionespiramide.es/libro.php?id=2348488
https://webs.ucm.es/BUCM/escritores/platero/obras/obr2856.pdf
https://onallibres.cat/buscar?search=Galera
https://lacampanaeditorial.com/wonder/
https://lacampanaeditorial.com/el-capitol-del-julian/

