Fundació Escola Cristiana de Catalunya
Inscripció gratuïta, curs subvencionat

Eines per a la prevenció i la detecció
de l’assetjament escolar
16, 17 i 18 de gener de 2019
Programa:
Família Professional:
Àrea Professional:
Modalitat:
Durada:
Dates:
Horari:

Sectorial: Educació i Formació
Serveis socioculturals i a la comunitat
Formació i Educació
Presencial
15h
16, 17 i 18 de gener de 2019
De 09:00 a 14:00h

Presentació
El conflicte forma part de la vida humana; el problema ve quan s’enquista. Violència, vandalisme,
disrupció, conflictes interpersonals, assetjament... són situacions que podem trobar a l’escola i que hem
d’identificar per poder gestionar-les.
Des de l’oferta formativa que ofereix la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, estructurada en unes
línies d’actuació (en aquest cas, el Programa de Tutoria Escolar), hem inclòs aquesta formació amb
l’objectiu de facilitar eines i coneixement per elaborar el Pla de convivència i prevenció de
l’assetjament dels centres educatius. Aquest abordatge de la prevenció de la violència ha d’integrar:
família, societat i escola, i en el curs exposarem quin paper hi té cadascú. Aquesta formació, a més, vol
facilitar eines per prevenir i detectar els eixos de discriminació que legitimen violències -ocultes o
manifestes- que poden conduir a l’assetjament o bullying.
Cal prendre consciència de quins són els elements que intervenen en les diferents formes de violència i
assetjament, així com els elements que actuen en la prevenció (estratègies de regulació emocional,
comunicatives, de gestió del pensament i de promoció de l’autoestima).
Les escoles de la FECC han de tenir uns tutors capaços d’estar a prop dels alumnes, de fer un seguiment
acurat de la seva evolució i de treure el millor de cada persona gràcies a l’acció tutorial. Entenem la
tutoria com una tasca d’equip de tots els docents d’una escola, que comparteixen uns criteris comuns i
una manera de fer en la tutoria que dona a l’acció tutorial una continuïtat al llarg de l’escolarització de
l’alumne i una coherència en si mateixa i amb els documents d’identitat del centre.

Destinataris
Curs adreçat a directius, coordinadors, tutors i docents de primària i secundària.
S’adreça també a responsables de grups d’escoles que tenen la responsabilitat d’impulsar
programes de prevenció, detecció i intervenció en tots els centres del seu grup amb una mateixa
orientació, i al personal que ha d’implementar els plans de convivència.

Objectius

Identificar els diferents eixos de discriminació, violències normalitzades i el paper la família i la
societat

Diferenciar entre conflicte, conflicte violent i assetjament

Identificar els rols en l’assetjament: agressor, víctima i espectadors

Conèixer diferents materials i programes per prevenir la violència i assetjament per elaborar les
accions tutorials

Conèixer diferents materials i actuacions per promoure l'educació emocional, la comunicació
assertiva i la resolució de conflictes.

Continguts
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Eixos de discriminació
Autoestima
Respecte, tolerància i diversitat
Programes de prevenció
L’acció tutorial
Conflictes. L’assetjament i rols
Fórmules comunicatives i assertivitat
Estratègies de resolució de conflictes

Formadora
M. Helena Tolosa, formada en Magisteri (UB), Logopèdia (HSP), Psicopedagogia (UOC), Programació
Neurolingüística (CTUG) i Teràpia familiar sistèmica (Kine-UJ). Ha estat docent i logopeda en centres
d’Educació Especial, Infantil, Primària i ESO. És psicopedagoga en actiu.

Lloc de realització
A la seu de la FECC. Carrer dels Àngels, 18, 4t. 08001 Barcelona.

Mapa del lloc

Qui pot realitzar el curs i documentació requerida
-

Treballadors en actiu
 Fotocòpia DNI/NIE
 Telèfon de contacte
 Fotocòpia de la nòmina (sencera) de dos mesos o un abans de l’inici del curs

-

Autònoms
 Fotocòpia DNI/NIE
 Telèfon de contacte
 Fotocòpia d’un rebut d’Autònoms de dos mesos o un abans de l’inici del curs
- Aturats
 Fotocòpia DNI/NIE
 Telèfon de contacte
 Fotocòpia del Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació (DARDO) vigent
en la data d’inici del curs

Aquesta documentació l’haureu de lliurar abans de l’inici del curs, dins el plaç que se us indiqui una
vegada hagueu sol·licitat plaça a través de la web de la FECC.

Inscripció
- Les sol·licitud de plaça a aquesta acció formativa cal fer-la a través del formulari que trobareu a la
web de la FECC en l’apartat de Formació. www.escolacristiana.org Trobareu el cursos ordenats per
data d’inici.
- El període hàbil d’inscripció es clourà quan ja no quedin places disponibles.
- Cal evitar tota baixa posterior als 7 dies abans de l’inici del curs, ja que difícilment podrà ser
substituïda comportant, així, un important perjudici per al col·lectiu beneficiari d’aquestes accions. En
cas de baixes no avisades es tindrà en compte de cara a futures sol·licituds de plaça a altres cursos.
Preu
-

Aquesta acció formativa subvencionada per el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i
per el Ministerio de Empleo y Seguridad Social és gratuïta per als participants.

Prova final i certificació
Cal fer una prova final del curs, que donarà dret o no al certificat d’aprofitament per part del participant.
-

Si el participant assisteix al 75% del curs i supera la prova final: Certificat d’Aprofitament
Si el participant assisteix al 75% del curs i no supera la prova final: Certificat d’Assistència
Si el participant no assisteix al 75% del curs: no té certificat

w w w . e s c o l a c r i s t i a n a . o r g

Carrer dels Àngels 18, 3r. 08001 BCN |
fecc@escolacristiana.org
 93 302 70 13 | CESEC: 93 445 20 20

http://blogs.escolacristiana.org/formacio
Accediu a l’Espai de Formació de la Fundació Escola Cristiana per veure un llistat de tots els cursos amb inscripció oberta.
Per inscriure-us als cursos haureu d’estar registrats com a usuaris al web de la Fundació. Si no ho esteu caldrà que tramiteu l’alta
d’usuari al web www.escolacristiana.org, a la secció “Serveis bàsics”, apartat “Alta d’usuaris”.
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