
 

Presentació 

El conflicte forma part de la vida humana. El conflicte arriba quan s’enquista. Violència, vandalisme, 
disruptivitat, conflictes interpersonals, assetjament... Aquesta formació vol donar a conèixer i facilitar 
eines per prevenir i detectar els eixos de discriminació que legitimen violències, ocultes o manifestes, i que 
poden conduir a l’assetjament o bullying. 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 i de gestió del pensament per resoldre conflictes i la 
promoció de l’autoestima com una eina primordial a treballar). Aquest abordatge de la prevenció de la 
violència ha d’integrar:  família, societat i escola, i exposarem quin paper hi pot tenir cadascú.   

 

 

Destinataris 
 

 

 

 

Claustre del col·legi  Bon Salvador de Sant Feliu de Llobregat. 
 

 

 

Objectius 
 

 

 

 

 

 

 

1. Ser conscients del que significa: RESPECTUÓS, TOLERANT i DIVERSITAT 

2. Identificar els diferents eixos de discriminació dels col·lectius: escola, família i societat. 
3. Identificar les violències normalitzades en el dia a dia. 
4. Identificar el paper de la família i la societat en les dinàmiques diàries. 
5. Diferenciar entre conflictes, conflictes violents i assetjament. 
6. Identificar els rols en l’assetjament: agressor, víctima, espectadors. 
7. Aprofundir en tota la dinàmica pròpia de l’assetjament, prevenció i actuació. 
8. Discernir els valors, eixos i objectius principals per prevenir la violència i l’assetjament i afa-

vorir la convivència en els centres. 
9. Valorar diferents materials i programes per a l’acció tutorial per prevenir la violència i 

l’assetjament: 
✓ Kiva, Seal, Tutoria entre Iguals, Zerobullying... 

✓ Discernir sobre les etiquetes i els malnoms. 
✓ Explicitar els DRETS I DEURES  de les persones. 
✓ Valorar materials de cohesió de grup i d’autoestima. 

10.  Iniciar-nos en  estratègies de regulació emocional, comunicatives i d’estratègies de resolu-
ció de  conflictes. 

11. Conèixer les Pràctiques Restauratives. 

Continguts 

 

 

 

 

a. Violència: exposició d'un alumne a accions negatives per part d'altres alumnes.  
b. Eixos de discriminació: compensar el desequilibri de poder i de forces, sempre presents en 

l'assetjament 
c. Respecte, tolerància, diversitat 
d. Programes que ajuden a la detecció i prevenció. 
e. Acció tutorial: cohesionar la comunitat educativa del centre i integrar i desenvolupar la To-

lerància Zero com un tret d'identitat 
f. Comunicació: fórmules comunicatives i assertivitat 
g.  Drets i deures 
h. Estratègies de resolució de conflictes 
i. Pràctiques restauratives 

 

Formadora 
 
 

M. Helena Tolosa, formada en Magisteri a la UB, Logopèdia a l’Hospital de Sant Pau, Psicopedagogia per 
la UOC, Programació Neurolingüística al centre CTUG i en Teràpia familiar sistèmica al centre Kine (adscrit 

a la Universitat de Jerez). Des de l’any 1990 ha treballat en centres d’Educació Especial, Infantil, Primària i 
ESO com a docent i logopeda. Des de l’any 2006 treballa com a psicopedagoga en actiu en el camp de les 
escoles de pares i mares, l’assessorament familiar, personal i d’adolescents, formació per docents i tallers 
als Instituts i escoles en les àrees d’orientació vocacional i personal, resolució de conflictes, comunicació, 
gestió emocional i autoconeixement. Col·labora amb la Diputació de Girona i la Generalitat en diferents 
programes adreçats a les famílies 
 
 
 
 
 

 
 

 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya  
20059.01 

Curs:  

Eines per a la prevenció i detecció  
de l’assetjament escolar 

 

 

 

 

 

Del 26 de febrer a l’1 d’abril de 2020  



 

Lloc de realització 
 

 

 

Col·legi Bon Salvador.  Carrer d'Armenteres, 37- 39, 08980 Sant Feliu de Llobregat.  

 

Calendari i horari 

 

 

 

  Dates: 26 de febrer, 4, 11, 18 i 25 de març, 1 d’ abril de 2020                
  Horari: 17.30 a 20.00h 
  Modalitat: presencial 

  Durada: 15h  

 

Preu i inscripció 
 
 

L’import d’aquesta acció formativa és el següent: 

      Entre 10 i 13 participants: 212€ / participant--> Bonificació: 149€ per participant 
Entre 14 i 17 participants: 151€ / participant--> Bonificació: 149€ per participant 
Entre 18 i 21 participants: 118€ / participant--> Bonificació: 117€ per participant 
Entre 22 i 25 participants:   96€ / participant--> Bonificació:   95€ per participant 
Entre 26 i 30 participants:   81€ / participant--> Bonificació:   80€ per participant 

Els participants autònoms no bonifiquen, però tenen un 25% de descompte del preu inicial. 

Dates de la formació 

A partir d’una setmana abans de l’inici d’una formació NO ES POT CANVIAR CAP DATA (excepte en el cas que es 

tracti d’una causa de Força Major com ara malaltia o accident del formador, vaga general o qualsevol aspecte 

imprevisible que pugui afectar a la realització de la formació). En aquest darrer cas, cal que ho comuniqueu im-

mediatament a la FECC.  

 

Si una formació rep una inspecció per part de FUNDAE (fundación estatal para la formación en el empleo) i detec-

ten una incidència que no se’ls ha comunicat, l’escola no podrà recuperar la inversió econòmica. 

Assistència dels docents al curs  

Pel obtenir el certificat d’assistència cal que el docent hagi assistit a un 75% de la docència presencial i en 

cas que hi hagi teleformació haver aprovat també aquesta part (segons la valoració del formador) i tenir lliurades 

les tasques al Moodle individualment dins del plaç (últim dia del curs).  

 

L'assistència del docent al curs també afecta a la seva bonificació: No podran ser objecte de bonificació 

les participacions que no arribin al 75% d’assistència de la part presencial del curs,  la no superació de la part de 

teleformació (en cas que n’hi hagi) la participació dels Autònoms i les inscripcions en les quals el participant (par-

ticularment) hagi pagat alguna quantitat. També cal que els docents s’ inscriguin al curs a través de la web. 

Documentació del curs que ens heu de fer arribar  

Per tal poder gestionar-vos la bonificació, cal que ens feu arribar en el plaç de quinze dies una vegada acabat el 

curs la següent documentació: 

 

Documents que estan dins la carpeta de formador/a i que ell/a gestiona: 

- Llistats d’assistència signat pels docents i també pel formador/a 

- Document "Rebut de material" 

- Qüestionari d'avaluació de la qualitat de l'acció formativa 

- Avaluació final de l'aprenentatge (a emplenar pel formador/a) 

- Full de valoració que ha d'emplenar el formador 

- només si el curs és molt curt hi podeu trobar els certificats d'assistència que el formador donarà. Hi ha dues 

còpies, una d'elles és l '"he rebut" on el docent ha de signar i ens heu de retornar. 

A més: 
-Fulls d'inscripció dels docents segellats i signats pel titular del centre (cada docent ha d'anar a la web de la 
FECC, i clicar Formació < Cursos en els quals la teva inscripció ha estat acceptada. Allà trobaran el seu historial i 
podran imprimir el full d'inscripció del curs que es tracti). 

- Cost salarial. Es pot utilitzar un sol full per a tots els participants de cada curs. Estava la plantilla adjunta al mail 
d’avís d’inscripció oberta que us vam enviar. 

- Formulari d'informació a la Representació legal dels treballadors. Estava la plantilla adjunta al mail d’avís 
d’inscripció oberta que us vam enviar. 
 

escolacristiana.org 
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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