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La convivència a l'institut és cosa de tots. Invertir temps en millorar les relacions entre els alumnes 
dóna molt més bons resultats que esperar as actuar quan s'hagin de resoldre situacions 
complicades. 

Viure i riure plegats és un projecte de millora de la convivència que, a la vegada que vol fomentar 
el benestar i les bones relacions entre tots els alumnes i amb els professors, ajuda a detectar 
situacions d’aïllament d’alguns alumnes que, si no hi fem res, a més de produir aïllament i un gran 
malestar emocional, poden contribuir a generar casos d’assetjament escolar (bullying). 

Si es donen, volem tractar els casos de bullying emprant el diàleg i la restauració de les relacions 
afectades. 

 

Justificació i marc de referència 

Aquest projecte, tot i estar centrat en la prevenció i tractament de l’assetjament escolar, es entra 
sobre tot en a aconseguir unes bones relacions entre tots el alumnes. 

 

Els grups escolars funcionen a dos nivells, el nivell de la 
relació i el nivell de la tasca. 

El nivell de la tasca està sempre clar: presentar el 
material a estudiar, fer exercicis, etc. 

El nivell de la relació, el clima grupal, sovint es deixen a 
l'atzar, no es treballen de manera intencional, pot ser 
perquè pensam que no tenim temps per dedicar-hi. 

Volem fer feina al nivell de les relacions, no només 
perquè és bò per l'educació dels nostres alumnes, sinó 
perquè afavorirà el treball acadèmic, el nivell de la tasca.  

 

Els conflictes, les situacions desagradables 
que es poden donar entre les persones, 
tenen una part visible, que és la que sovint 
tractam de resoldre. 

Davall la part visible dels conflictes hi ha 
moltes coses que no es veuen directament. 
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Uns grups classe ben cohesionats, en els que els 
alumnes es coneixen i es tenen confiança, crearan 
menys situacions de conflicte i de manca d'empatia 
entre els alumnes. 

Per prevenir l'assetjament, farem activitats fer 
formar comunitat dins el grup i fomentarem l'ajuda 
entre els alumnes 

Quan sigui necessari, resoldrem els problemes 
preferentment emprant el diàleg i les solucions 
positives. 

Com més facem prevenció (millora de les relacions), 
menys energia haurem de dedicar a resoldre 
conflictes complexes. 

El Projecte “Viure i Riure Plegats” s’emmarca dins les actuacions del Pla de Convivència de l’Institut 
Ramon Llull. La nostra concepció de la convivència es base en la convicció de que unes bones 
relacions entre els membres de la comunitat educativa fan molt menys probable l’aparició de 
conflictes greus i situacions d’assetjament. 

 

Objectius: 

1. Fomentar unes bones relacions entre els alumnes d’un mateix grup de la ESO 

2. Més envant, fomentar les relacions entre alumnes de diferents classes, així com el 
sentiment de pertinença a l'institut 

3. Sensibilitzar i informar a professors i alumnes d’ESO sobre l’assetjament escolar 

4. Formar alumnes ajudants a les classes d’ESO i reunir-se periòdicament amb ells, de cara a 
prendre el pols relacional de les classes 

5. Posar en marxa mesures per detectar possibles casos d’assetjament escolar 

6. Aplicar un protocol de tractament dels casos d’assetjament que es basi en la restauració 
de les relacions 



Viure Plegats 
Projecte de prevenció i tractament de l’assetjament escolar (bullying) a l’IES Ramon Llull 

 

4 
Actuacions 

Actuació 1. Realitzar activitats de coneixement, confiança i col·laboració 
entre els alumnes d’un mateix grup d’ESO. Pel curs 2012-2013, 
ens centrarem en el 1r cicle d’ESO 

 

Dins l’entorn escolar, per tal que un grup funcioni adequadament al nivell de les relacions, 
cal que els seus membres es coneguin. Aquest coneixement ha d’anar més enllà de la 
mera presentació, de saber-se els noms. Aquesta actuació s’adreça a ajudar a que els 
alumnes es coneguin, per tal que s'estableixin relacions d'apreci i confiança que permetin 
que els alumnes es sentin lliures per expressar-se davant els companys i puguin 
col·laborar. 

Volem passar de tenir mers agrupaments d'alumnes,a que formin grups. 

 

Ens proposam formar els tutors (i en un 
futur qualsevol professor interessat) en 
dinàmiques de formació de grup, així com 
en la tècnica del cercle de diàleg 

Volem que tots els alumnes de 1r cicle 
d'ESO participin setmanalment a cercles 
de diàleg 
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Destinataris: Tutors i alumnes de 1r cicle d’ESO 

Activitat 1. Formar els tutors en dinàmiques de formació de grup i en l’aplicació dels 
cercles de diàleg 

Per tal que els tutors puguin facilitar dinàmiques de formació de grup i cercles de 
diàleg, es fa necessari, al menys el primer curs, que rebin una formació específica 

 

 Qui Curs 2012-2013: Departament d'orientació / Comissió de 
convivència 

2013- Tutors amb experiència aplicant aquestes tècniques 

 Quan Durant les primeres setmanes de Setembre de 2012: els dies 6 i 
7 de Setembre, de les 9 a les 12. En anys successius només caldrà 
repetir l’activitats amb els tutors nous. 

 Amb qui Tutors d'ESO. Durant el curs 2012-2013, aquesta activitat s’oferirà 
de manera preferent als tutors del 1r cicle d’ESO 

 Com Dues sessions de tres hores, destinades a conèixer i practicar els 
cercles de diàleg i altres activitats per fomentar el coneixement 
entre els alumnes. 

 

Activitat 2. Fer activitats de formació de grup durant les hores de tutoria 

 

 

 

Qui Tutors dels grups d’ESO, amb el suport del departament 
d’orientació 

 Quan Durant part de les sessions de tutoria, sobre tot durant el primer 
trimestre. També es poden aprofitar els moments finals d’algunes 
classes, emprant en aquest cas sobre tot dinàmiques de distensió 

 Amb qui Alumnes d’ESO. Durant el curs 2012-2013 ens centrarem 
prioritàriament en el 1r cicle d’ESO 

 Com Fer les dinàmiques que es proporcionin, o bé altres que el tutor 
trobi més adequades 
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Fer cercles de diàleg, al menys un cop a la setmana, normalment coordinats pel tutor. En 
general seran cercles breus, de pocs minuts, destinats a tenir un moment de trobada de la 
classe. també es podran emprar per parlar de temes com per exemple les normes de 
l'aula, parlar de com va el grup, preparació de les avaluacions, planificació d'activitats 
extra-escolars, cercar solucions a problemes que té la classe, etc. 

 

 Qui Sobre tot, els tutors de cada grup. 

 Quan Al menys un cop a la setmana, així com quan es consideri 
necessari per a tractar un tema amb la classe (preparar una sessió 
d’avaluació, .parlar de com va la classe, etc.) 

 Amb qui Alumnes d’ESO. Durant el curs 2012-2013 ens centrarem en el 1r 
cicle d’ESO 

 Com Es demanarà als alumnes que formin un cercle amb les cadires, 
d’una manera que sigui ràpida i es faran algunes rondes de 
preguntes, amb una durada habitual  de cinc-deu minuts en total. 

 

Actuació 2. Formar a professors i alumnes per tal que coneguin millor el que 
és l’assetjament escolar 

 

L’assetjament escolar és, sovint, 
l’expressió de grups classe pocs 
cohesionats, en els que hi ha alumnes 
que estan aïllats dins el grup. També és 
l’expressió de la manca d’empatia cap el 
patiment d’alguns companys, així com 
de concepcions distorsionades sobre el 
que és ser company dins un grup. 

 
Sense la implicació de tots els alumnes del grup, sigui com agressors, partidaris o 
espectadors, no hi pot haver assetjament. 

 

Destinataris: Tutors i alumnes de 1r cicle d’ESO 
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 Qui Departament d’orientació / Comissió de convivència 

 Quan Durant el primer trimestre del curs, aprofitant una reunió de tutors. Aquestes 
sessions tendran lloc a durant les primeres setmanes de Novembre de 2012 

 Amb qui Tutors de 1r cicle d’ESO (curs 2012-2013) 

 Com Es faran dues sessions (o una doble) amb els tutors, per tal de presentar el 
concepte, mostrar el cercle de la violència, parlar de prevenció del bullying 
(construir comunitat) i de què podem fer quan aparegui (mètode de la 
responsabilitat compartida). 

 

Activitat 2 Formar els alumnes d’ESO sobre assetjament escolar 

 Qui Tutors de 1r cicle d’ESO (curs 2012-2013) 

 Quan Durant el primer trimestre: Novembre/Desembre de 2012 

 Amb qui Alumnes de 1r cicle d’ESO (curs 2012-2013) 

 Com Una sessió de tutoria, per presentar la informació bàsica 

Possibilitat d’una segona sessió per reforçar conceptes 

 

Actuació 3. Programa d’alumnes ajudants 

El programa d’alumnes ajudants té com a objectiu 
que cada classe disposi de dos representants que 
observin les relacions dins la classe i donin suport a 
la integració dels companys que ho necessitin: 
nouvinguts, alumnes amb pocs amics dins el grup, 
etc. 

Aquests ajudants rebran una formació inicial, així 
com un reconeixement al final del curs. 

Al llarg del curs hi haurà reunions periòdiques amb 
els ajudants, per tal de conèixer el funcionament de 
les classes, escoltar les seves propostes, etc . 

  

Destinataris: Tutors i alumnes de 1r cicle d’ESO 
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Abans de posar en marxa el programa s'ha de presentar als tutors, per tal que comptin 
amb els ajudants i ajudin a presentar el programa als els alumnes i a elegir els ajudants 
de cada classe. 

 Qui Departament d’orientació / Comissió de convivència 

 Quan Primer trimestre del curs, aprofitant una reunió de tutors.  

 Amb qui Tutors de 1r cicle d’ESO (curs 2012-2013) 

 Com Destinar part d’una sessió de tutoria a presentar l’actuació 

Proporcionar material als tutors per a que presentin el programa als alumnes i 
ajudin a seleccionar candidats a alumne ajudant. Aquesta sessió tendrà lloc 
dins el mes de Novembre de 2012 

 

Activitat 2 Presentar el programa d’alumnes ajudants als alumnes d’ESO 

 Qui Tutors amb el seu grup 

 Quan Durant el primer trimestre del curs. Part de dues sessions de tutoria  

 Amb qui Alumnes de 1r cicle d’ESO (curs 2012-2013) 

 Com 1a sessió: El tutor presentarà el programa i demanarà dos candidats per classe 

2a sessió: selecció dels ajudants de cada classe. Els noms dels ajudants es 
passarà a caporalia d’estudis. Aquesta activitat es pot fer conjuntament amb 
l’elecció de delegats 

 

Activitat 3 Formar els alumnes ajudants 

 Qui Comissió de convivència 

 Quan Primer trimestre del curs. Dues sessions de dues hores dinsel mes de 
Desembre de 2012, un cop feta la 1a avaluació 

 Amb qui Alumnes de 1r cicle d’ESO (curs 2012-2013) 

 Com Les sessions tractaran sobre: Comunicació i escolta, Formació i cohesió de 
grups, Assetjament escolar, Com podem acollir a companys que tenen 
dificultats d’integració o d’altre tipus. Paper dels alumnes ajudants i reunions 
de coordinació al llarg del curs. 

Es faran reunions de coordinació al llarg del curs 
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Activitat 4 Coordinar els alumnes ajudants 

 Qui Departament d'orientació / Comissió de convivència 

 Quan Reunió mensuals amb tots els ajudants 

 Amb qui Alumnes ajudants del 1r cicle d’ESO (curs 2012-2013) 

 Com El grup funcionarà seguint una metodologia de cercle de diàleg: el coordinador 
recollirà els temes a tractar, es farà un ordre del dia i s’aniran tractant els 
temes. Es recollirà un acta de cada reunió amb els acords presos 

 

 

Actuació 4 Detectar possibles casos d'assetjament escolar 

Encara que facem una bona prevenció, a través 
del foment de la cohesió dels grups, es poden 
donar casos d'assetjament escolar o de 
situacions negatives com per exemple alumnes 
que es troben aïllats dins el grup. 

Els alumnes ajudants poden col·laborar, donant 
suport a companys que ho necessitin o parlant 
amb el tutor si és necessari. 

A més dels alumnes ajudants, comptarem amb 
un sociograma que ens ajudarà a conèixer les 
relacions entre els alumnes, per tal de poder 
intervenir quan calgui.  

 
També posarem una bústia per a que qualsevol alumne pugui informar sobre situacions a les que 
consideri que es dona algun tipus d'abús sobre un company 
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10 Activitat 1 Passar un sociograma per ordinador a les classes del 1r cicle d'ESO 

Cada grup classe contestarà un qüestionari per ordinador sobre les relacions socials 
en el grup. Els resultats d'aquest qüestionari serviran per disposar d'un retrat de les 
relacions dins la classe, així com per programar les activitats convenients per a 
millorar situacions problemàtiques 

Destinataris: Alumnes de 1r cicle d’ESO (curs 2012-2013) 
 

 Qui Tutors, amb el suport del departament d'orientació / comissió de convivència 

 Quan Quan es duguin vuit-deu setmanes de curs 

 Amb qui Alumnes de 1r cicle d’ESO (curs 2012-2013) 

 Com Es presentarà l'activitat als tutors, en una reunió de tutors 

Els tutors introduiran l'activitat a la seva classe i es passarà el qüestionari (uns 
quinze minuts) amb els ordinadors. Els resultats es comentaran a la següent 
reunió de tutors, per tal de proposar les actuacions pertinents 

Activitat 2 Disposar d'una bústia per a comunicar casos d'assetjament escolar 

S'explicarà als alumnes d'ESO que s'ha col·locat una bústia, al costat de la porta de 
l'equip directiu, per donar a conèixer situacions d'assetjament o d'abús a algun 
company, que no s'estiguin resolent amb les actuacions habituals. Aquesta bústia es 
buidarà diàriament: si hi ha alguna notificació, l'equip directiu la comentarà amb el 
tutor corresponent, per tal d'estudiar el cas i decidir què cal fer. 

L'existència d'aquest bústia es comunicarà als alumnes quan es faci l'activitat sobre 
l'assetjament escolar. 

 

 

Actuació 5. Aplicar un protocol per tractar els possibles casos d'assetjament 
escolar 

En els casos en els que es sospiti una situació d'abús cap un alumne, l'equip directiu 
posarà en marxa un protocol per tractar el tema. En tot cas, posarà els medis per 
evitar que l'abús pugui continuar i aclarirà si realment ens trobam davant un cas 
d'assetjament escolar. Si és així, aplicarà de manera preferent mètodes basats en el 
diàleg, com el mètode de la responsabilitat compartida. Aquest mètode es basa en 
entrevistar als implicats, amb l'objectiu d'obtenir la seva col·laboració en la millora de 
la situació. És a dir, no es centra en "castigar els culpables", sinó en fer un ús educatiu 
del que ha passat, mirant de restaurar les bones relacions i aprendre del que ha 
succeït. 


