Fundació Escola Cristiana de Catalunya
Inscripció gratuïta, curs ONLINE subvencionat (AF 49.05)

Ciberbullying:
intervenció socioeducativa
Del 5 al 26 d’octubre de 2020
Codi AF:
Àmbit Sectorial:
Família Professional:
Àrea Professional:
Modalitat:
Durada:
Dates:

49.05
Educació i formació
Serveis socioculturals i a la comunitat
Formació i educació
Teleformació
20h
del 5 al 26 d’octubre de 2020

Recomanem que us reserveu els dies 5 i 22 d’octubre d’ 11 a 11’30h, perquè es realitzarà una
activitat mitjançant Aula Virtual amb el formador.

Presentació
El ciberassetjament escolar, o ciberbullying en anglès, es produeix "quan un nen o adolescent és
turmentat, amenaçat, assetjat, humiliat, molestat d'una manera o altra per un altre nen o adolescent
mitjançant l'ús d'Internet, tecnologies interactives i digitals o telèfon mòbil".
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, hi hem inclòs aquesta formació. A
partir del coneixement del procés d’assetjament i les conseqüències a curt termini des de la tutoria dels
centres podem treballar la prevenció amb els diferents recursos que s’abordaran en la formació.

Destinataris
Caps de departament, coordinadors, tutors i docents de primària, secundària i postobligatòria dels centres
educatius.

Objectius
✓ Conèixer i detectar similituds i diferències entre el bullying i les noves formes d'assetjament a les
xarxes Socials, i entre les etapes d’ambdós a l'aula.
✓ Desenvolupar estratègies d'intervenció per a la protecció de les víctimes.
✓ Analitzar el perfil del psicòpata digital, de l’assetjador, del grup, i les tipologies i evolució de la
víctima, així com la seva relació amb les fases del bullying.
✓ Comprendre el paper que desenvolupen les parts implicades en les situacions de
bullying/ciberbullying i com evitar el seu empitjorament.

Continguts
1. Tractament i definició del assetjament escolar i l'assetjament digital.
1.1. Similituds i diferències entre el bullying i l’assetjament digital
1.2. Diferents tipologies d'assetjament digital: ciberassetjament + ciberbullying + sexting +
grooming + violència de gènere digital
2. El procés de l'assetjament i les conseqüències a curt termini.
3. La prevenció del "ciberbullying".
3.1. Prevenció del ciberbullying
3.2. Privacitat, la clau de la prevenció
3.3. Ciberprudència: prevenir, detectar i actuar
4. Tipologies d'assetjadors a l'escola.
4.1. Tipologies d’assetjament digital
4.2. Tipologies d'assetjadors a l'escola.
4.3. Exemples concrets de ciberbullying
4.4. Canals pels que pot començar l’assetjament digital
5. Tipologies de violència emmascarada: violència sexual, sexista, ideològica i psicològica.
6. Les diverses formes d'agressivitat en la infància.
6.1. Apps per detectar i gestionar l’assetjament a l’escola i en l’àmbit familiar.

Formador
Albert López Corbella. Periodista. Director de l’agència de comunicació Smart140. Conferenciant en
temàtiques com el Ciberbullying i la Ciberadicció. Desenvolupador de Màrqueting de continguts d’una
escola. Director i coordinador de diversos projectes editorials.

Lloc de realització
Curs online. Els participants rebran l’accés al moodle de la Fundació escola cristiana, on tindrà lloc tota
la formació (inclosa l’aula virtual).

Qui pot realitzar el curs i documentació requerida
-

Treballadors en actiu (excepte treballadors del sector públic)
▪ 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 Hi trobareu el nom del curs.
- 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
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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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