
EDUCACIÓ EN VALORS: CIUTADANIA, EQUITAT I 
PARTICIPACIÓ 

                                  Fem fora el bullying de l’escola  
FORMAT 
Taller 
 
PROGRAMA 
Programa del Pla d’Igualtat de gènere per promoure la 
coeducació en tots els nivells educatius fomentant la 
transmissió de valors lliures d’estereotips  
 
DESTINATARIS 
Alumnes de cicle superior de primària (recomanat 6è) 
 
CALENDARI 
A concertar amb l’escola 
 
DURADA PREVISTA 
Dues hores 
 
OBJECTIUS:   
Conèixer el significat del bullying i de les seves manifestacions amb perspectiva de 
gènere. 
Identificar els mecanismes de pressió de grup i activar eines per a fer-hi front. 
Ampliar el repertori d’habilitats comunicatives i socials. 
Assumir l’empatia i el respecte com a base de les relacions socials. 
Participar d’un espai de cura i resolució de conflictes a partir de l’expressió 
d’emocions. 
Ser capaços i capaces d’emprar diferents eines i estratègies per afrontar situacions 
d’assetjament. 
 
DESCRIPCIÓ 
El bullying: manifestacions i conseqüències a nivell individual i grupal. 
Expressió emocional i resolució de conflictes. 
Pressió de grup. Habilitats comunicatives i relacionals. 
Eines per posar fi a situacions de bullying. 
 
METODOLOGIA:   
Utilitzem la tècnica del taller com a metodologia participativa per crear un espai 
educatiu d’intercanvi i aprenentatge col·lectiu. Les activitats del taller aniran a càrrec 
de dues educadores. Utilitzem suport audiovisual com a reforç de les dinàmiques 
proposades per tal d’analitzar els referents actuals dels infants.  
Amb aquest tipus de tallers es requereix una partic ipació e implicació per part 
del personal docent. 
 
LLOC DE REALITZACIÓ 
Aula del centre educatiu en horari lectiu. Sempre amb presència del tutor/a 
 
RECURSOS 
Humans: Candela  
Econòmics: El cost del projecte és de 220 euros. L’Ajuntament assumeix la totalitat de 
les despeses. 
 
 



 
OBSERVACIONS 
Cal que el/la tutor/a sigui present a l’activitat. Abans de fer la sessió, és interessant 
compartir amb ell la realitat de la classe per a una millor aproximació a la realitat dels 
participants. 
 
INFORMACIÓ 
Agent d’igualtat igualtat@montornes.cat Telèfon: 93 568 81 27 
 
INSCRIPCIONS 
A la pàgina web de l’Ajuntament: 
https://www.montornes.cat/seu_electronica/serveis-i-tramits/cateld-d-activitats-
educatives/formulari-de-sol-licitud-d-activitats-educatives 
Departament d’Educació. educacio@montornes.cat 
Telèfon: 93 5667004 / 630281538 
 


