Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya
Aragó, 141-143, 4ª planta. 08015 Barcelona
Tel. 934 521 008 // ceesc@ceesc.cat // www.ceesc.cat

Abordatge integral del bullying
DURADA: 12h
DATA: 18 i 25 d'octubre i 8, 15, 22 i 29 de novembre, de 10 a 12h
LLOC: Aula virtual del CEESC
INTRODUCCIÓ
La Plataforma PDA BULLYING és una proposta de bones pràctiques per a la
prevenció, detecció i actuació de l'assetjament i el ciberassetjament amb origen
en entorns educatius, i altres violències entre iguals (infància i adolescència).
Plantegem una formació on, a partir de dinàmiques i jocs, presnetarem els
diferents continguts teòrics de la formació oferint eines per la reflexió i la
transferència fora del context formatiu.

FORMADOR
Equip SEER som referents a Catalunya tant en l’àmbit formatiu com en la
intervenció a tots els nivells del Programa PDA Bullying (prevenció, detecció,
actuació): www.pdabullying.com
OBJECTIUS
 Conscienciar sobre la rellevància del fenomen bullying.






Desenvolupar el Protocol PDA Bullying al nivell competencial de la
professió.
Dotar d’eines de prevenció i model positiu d’intervenció.
Dotar d’eines per a la detecció i diagnòstic de cas.
Dotar d’unes pautes bàsiques per afrontar un cas de bullying (actuació).
Mostrar l’educació emocional com un actiu per la prevenció, detecció,
actuació i reparació en casos d’assetjament..

METODOLOGIA
S’utilitza la metodologia Interactiva i Vivencial: Metodologia VRT (Vivència –
Reflexió – Transferència) on, a partir de dinàmiques i jocs, es presenten els
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diferents continguts teòrics de la formació oferint eines per la reflexió i la
transferència fora del context formatiu.
CONTINGUTS
Us oferim quatre blocs de contingut a aprofundir segons el global d’hores de
formació, necessitats i característiques dels participants:







L’assetjament entre iguals: eines per a la comprensió del fenomen i dels
agents implicats, agressor/a, víctima i espectadors/ores.
Educació emocional i prevenció de la violència: treball cap a la
prevenció, factors protectors i actius pel benestar, eines per a la detecció i
el diagnòstic.
Actuació davant l’assetjament escolar: eines per a la intervenció amb els
diferents agents implicats, i eines per a la restauració i comprensió del
dolor.
Protocol PDA Bullying: protocol d’intervenció integral davant la
violència, recursos i treball en xarxa.
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