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Descripció
El programa #aquíproubullying ofereix eines i recursos, als centres educatius i a la comunitat educativa,
perquè puguin actuar davant les situacions de risc d’assetjament escolar. L’objecte d’aquest programa és
evitar o aturar possibles casos d’assetjament. Alhora, vol contribuir al desenvolupament personal i social de
l’alumnat durant la seva escolarització, fomentant les actituds i els valors propis de la competència social
i ciutadana que el capacitin per conviure, des del respecte als altres i el valor a la diferència, en un marc
de valors compartits.

Àmbits de la innovació
El programa #aquíproubullying s’emmarca en els àmbits següents, definits per la Comissió d’Innovació
del Departament d’Educació:

 Àmbit 1: Metodologies i recursos per a la millora de l’ensenyament i aprenentatge
 Àmbit 2: Organització i gestió educativa
 Àmbit 3: Relació i cooperació amb la comunitat educativa i l’entorn
Finalitat
La finalitat del programa #aquíproubullying és estimular els centres educatius perquè elaborin un projecte
que els permeti assolir els objectius generals següents.

Objectius
• Sensibilitzar la comunitat escolar de la importància de prevenir i erradicar l’assetjament entre iguals.
• Formar la comunitat escolar per tal de prevenir, detectar i intervenir davant possibles situacions d’assetjament entre iguals.
• Apoderar i implicar l’alumnat per detectar i aturar els processos d’assetjament escolar mitjançant accions de servei a la comunitat.
• Prevenir possibles situacions d’assetjament en el centre educatiu.
• Detectar, intervenir i aturar les situacions d’assetjament escolar.

Enllaç al portal del programa
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/aquiproubullying/

Centres destinataris del programa

 Infantil i primària
 ESO
 Batxillerat
 FP
 Règim especial
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Requisits per als centres participants
Per formar part del programa els centres educatius han de presentar la sol·licitud de participació i complir
els requisits següents:
• Impartir ensenyaments obligatoris.
• Complir, com a mínim, una de les condicions següents:
– Dur a terme un projecte o programa de convivència i haver-ne concretat les actuacions en la programació general anual de centre.
– Disposar d’un protocol propi de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament i haver-ne concretat les actuacions de prevenció en la programació general anual de centre.
– Participar en projectes de convivència d’àmbit comunitari.
• Disposar d’una diagnosi de necessitats que justifiqui la participació del centre en el programa.
• Concretar els objectius específics que es volen aconseguir i que han de donar resposta a les necessitats detectades.
• Comptar amb el suport de, com a mínim, el 70% dels membres del consell escolar per adscriure’s al
programa #aquíproubullying.

Compromisos dels centres participants
La participació del centre en el programa suposa l’acceptació dels compromisos següents:
• Constituir un equip de referència.
• Rebre, durant el curs, 30 hores de formació.
• Elaborar un projecte propi de forma participada entre els diferents membres de la comunitat escolar
(alumnat, professorat, famílies i personal d’administració i serveis).
• Dur a terme, abans d’implementar el projecte, una avaluació inicial amb els indicadors que es concretin
en el projecte.
• Incorporar en el projecte educatiu del centre els objectius i les estratègies que se’n derivin.
• Incorporar en la programació general anual de centre les actuacions que se’n derivin.
• Implementar el projecte.
• Elaborar, un cop implementat el projecte, una memòria avaluativa.
• Col·laborar en la transferència de la innovació a altres centres i contextos o al conjunt del sistema, si
escau.

Contacte
eif.ensenyament@gencat.cat

Normativa
• RESOLUCIÓ ENS/881/2017, de 10 d’abril, per la qual es crea el programa d’innovació pedagògica
#aquiproubullying de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament entre iguals i s’obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part.
• RESOLUCIÓ ENS/793/2018, de 13 d’abril, per la qual es dona continuïtat al programa d’innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detecció i intervenció enfront de l’assetjament entre iguals i
s’obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir
del curs 2018-2019.
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