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Bullying



Persecució moral i/o física, sempre psicològica, que neix a entorns
educatius on un o més infants o joves exerceixen abús de poder
sobre un/a altre/a.

(Equip SEER, 2017)

Origen a → ENTORN EDUCATIU

Violència →MALTRACTAMENT

Percepció de Dolor

Intencionalitat (?)

V

A

EVA

Bullying es...

Per saber més et recomanem:
http://salutieducacioemocional.com/fem/pda-bullying/

http://salutieducacioemocional.com/fem/pda-bullying/


Model SEER de tipificació del maltractament

Per saber més et recomanem endinsar-te en el model:
http://pdabullying.com/bullying/

http://pdabullying.com/bullying/


Institucional

Municipi / Ciutat
Mapa d’actius

Serveis de suport al centre

Centre / Servei 
educatiu

Equip directiu

Equip docent

Altres agents

Social

Famílies

Família rol víctima

Família rol agressor/a

Famílies grup/centre

Grup “alumnat”
Col·lectiu infants /joves

Grup Cas

Individual “Alumnat”

(A) Cercle de recolzament

(V) Cercle de recolzament

Alumne rol agressor/a

Alumne rol víctima

Nivells d’intervenció PROTOCOL PDA BULLLYING per 
agents implicats i per actiu de desenvolupament



Rols que participen de l’assetjament

JO

PENSO SENTO

AGRESSOR/A

JO

PENSO SENTO

JO

PENSO SENTO

ESPECTADOR/A

VÍCTIMA



Mirada Educació 
Emocional



Resolució interna (conflicte)

Món extern

Món intern

Les solucions són molts cops externes, Proposem treballar cap a
les resolucions internes: Reparació de la mirada i de l’emoció.



Mirada Educació Emocional

Des de quina emoció miro el Bullying?



Necessitats de reparació i restauració

Què ha passat?

Com se sent?Què necessita?

Què puc fer?

Què ha passat? Com se sent? Què necessita? Què puc fer?

És molt important no fer res sense tenir clar quin és el nostre objectiu pedagògic 
en l’acompanyament de la realitat del nen/a o jove!



Recursos per
Superar el Bullying



Eines personals
✓ Desenvolupament Habilitats Socioemocionals.
✓ Desenvolupament moral.
✓ Responsabilitat Individual (relacions saludables).
✓ [...]

Eines socials
✓ D’Espectador/a a Respectador/a.
✓ El poder del grup.
✓ El paper de les famílies.
✓ El paper de l’educador/a.
✓ El paper de la societat.
✓ [...]

Eines institucionals
✓ Pla de convivència i Protocol d’Actuació.
✓ Formació, Jornades, Tallers.
✓ Equip de valoració i Equip de Intervenció.
✓ Assessorament i Certificació PDA Bullying.
✓ [...]



Recursos personals

BENESTAR

MIRADA EMOCIÓ

FAIG POTENCIAL INDIVIDUAL
I DE GRUP

- HABILITATS
- CAPACITATS
- QUALITATS
- APTITUDS
- TALENTS
- FORTALESES
- VIRTUDS
- [...]

✓ Desenvolupar potencials→ Actius de benestar
✓ Un ACTIU és qualsevol recurs que sosté i potencia el benestar.



Recursos per a la família



Recursos per a la família

Servei per adolescents i famílies
Link web

Aquí t’escoltem:
Link web

http://ajuntament.barcelona.cat/familia/
http://ajuntament.barcelona.cat/joves/ca/canal/aqui-tescoltem


Contacta amb nosaltres per l’assessorament
programa@pdabullying.com

Dona suport al codi
Formulari d’adhesió

Recursos Institucionals

https://goo.gl/forms/eDhT84QNlAgG88t63


www.salutieducacioemocional.com
equipseer@salutieducacioemocional.com


