
 

 

 

 

              PRESENTACIÓ 

La KIVA és un programa contra l'assetjament escolar que ha estat desenvolupat per la Universitat 
de Turku, Finlàndia, amb finançament del Ministeri d'Educació i Cultura de Finlàndia. El programa 
KIVA està basat en investigacions i demostracions empíriques de la seva efectivitat. Mitjançant la 
seva implantació aconseguim que els centres educatius siguin llocs més segurs on els alumnes i els 
docents trobin una atmosfera positiva per a la convivència, l'aprenentatge i l'educació. 

KIVA va arrencar el 2007 i ja s'aplica al 90% de les escoles finlandeses. S'ha exportat a gairebé una 
desena de països, entre els quals Holanda, el Regne Unit, França i a d’altres continents. Els 
estudiants assisteixen a una vintena de sessions en les qualsaprenen a reconèixer les diferents 
formes d'assetjament i on realitzen exercicis per millorar la convivència. 

KIVA no és un projecte d'un any, sinó que exigeix una actitud activa de l'escola davant l'assetjament. 
Per això, unir-se a KIVA és un compromís a llarg termini i requereix experiència en educació, 
desenvolupament escolar, formació del professorat i prevenció de l'assetjament a l'escola. 

KIVA va aconseguir l'European Crime Prevention Award el 2009, i un assaig de KIVA va guanyar el 
Social Policy Award al millor article el 2012, atorgat per la Societat per a la Investigació en 
l'Adolescència dels EUA 

 

              A QUI S’ADREÇA 

Aquesta sessió de presentació del programa KIVA s’adreça als responsables dels equips de titularitat 
i xarxes que estiguin pensant a adoptar aquest programa a les escoles del seu grup. També s’adreça 
als equips directius de les escoles, caps d'estudi, coordinadors pedagògics, orientadors, mediadors 
i personal docent del centre que gestioni conflictes que vulguin conèixer un programa efectiu i 
contrastat de prevenció de l’assetjament. 

PROGRAMA 

Aquesta presentació té com a objectiu informar els diferents centres adherits a la FECC del 
llançament del programa KIVA en català. En finalitzar la jornada, els presents sabran:  

1. Què és KIVA. Els pilars del programa: prevenció, intervenció i supervisió. Assessorament. La 
efectivitat de KIVA. 

2. Formació: Què és l'assetjament escolar. Tipus d'assetjament. Les conseqüències de 
l'assetjament. 
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3. Els objectius de KIVA. Enfocament. Prevenció. 

4. Com s'implementa. Duració. 

5. Les eines: materials, visibilitat, formació, eines de seguiment online. 

Per aprofundir en la implantació pràctica del programa KIVA, el centre Sagrat Cor Diputació, que ja 
porta 3 anys en el programa, explicarà la seva experiència, especialment com hi ha millorat la 
convivència escolar. 
 

DATA I HORARI 

La presentació es realitzarà el dimarts 3 de desembre de 2019, entre les 17 i les 18.30 de la tarda. 
 

INSCRIPCIÓ 

Tot i que aquesta jornada és gratuïta, és imprescindible fer la inscripció via telemàtica a través de 
la nostra  pàgina web o directament des d’aquest enllaç:  
http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=2665 

Data límit: 29 de novembre o fins a exhaurir places. 

Us preguem que respecteu el termini a efectes d’organització. 
 

LLOC DE REALITZACIÓ 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Carrer dels Àngels, 18, 4a planta. 08001 BCN. 

Mapa del lloc 
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