
SUMEM I NO RESTEM 
Eines per combatre l’assetjament i el maltractament a l’escola

Mousiké, entitat que genera projectes artístics, socials i culturals i que treballa des 
de diferents àmbits artístics: el teatre, l’expressió corporal, la fotografia i l’audiovi-
sual, per tal d’aprofundir i reflexionar sobre temàtiques socials d’actualitat. Interac-
tua amb l’entorn i treballa amb persones de diferents disciplines en cada projec-
te, amb la idea de promoure, dissenyar i gestionar projectes creatius i educatius 
d’impacte social. Portem més de 20 anys impartint tallers i cursos i transmetent 
contingut pedagògic.

Els valors que tenim que tenim en compte com a entitat són:
El gènere i el feminisme
La prevenció de la violència
La diferència com a valor
L’art com a motor de canvi i reflexió
La interculturalitat
La perspectiva comunitària

La nostra tasca s’estructura en diferents línies estratègiques:
La formació, la prevenció i la sensibilització: entre els nostres projectes destaquen: 
el projecte Teixint Complicitats i la coordinació i direcció del programa Why Violen-
ce?, impulsat per l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci d’Educació de Barcelona, 
a diversos instituts de la ciutat.
El suport i la col·laboració en la realització de documentals de caràcter social.
La col·laboració en la creació i l’establiment de les línies didàctiques de teatre edu-
catiu per a infants.

La nostra entitat forma part de:
Guia d’entitats de dones de Catalunya
Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere
Consell Nacional de Dones de Catalunya
Guia d’entitats juvenils de Catalunya
Escoles per la Igualtat i la Diversitat del Consorci d’Educació de Barcelona
Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

El projecte Sumem i no restem té per objectiu reflexionar sobre situacions en què 
un alumne viu experiències i situacions negatives de manera continuada per part 
d’altres alumnes. La proposta pretén facilitar eines per treballar l’empatia i fomen-
tar la cohesió de grup amb la fi de remarcar la diferència com a quelcom positiu i 
no com a allò que s’ha d’excloure.

Objectius generals
- Fomentar la consciència entre els infants i els joves dels fenòmens de l’assetja-
ment i bullying analitzant l’impacte dels actes quotidians en la creació d’un imagi-



nari col·lectiu en què es reafirma aquesta violència.
- Facilitar eines i recursos per a la gestió no violenta dels conflictes i la millora de 
la convivència, crear xarxes de connexió i desenvolupar models de relació positiva 
amb l’entorn directe i indirecte.
- Promoure una educació de sensibilització per a manifestacions artístiques i crea-
tives, incentivant la creació i també la reflexió artística.

Objectius específics
• Identificar les característiques de l’assetjament i el ciberbullying
• Identificar els tipus d’assetjament (físic, verbal, digital o exclusió social)
• Identificar formes i actituds directes o indirectes d’assetjament i de ciberassetja-
ment
• Conèixer les vies de ciberassetjament (missatges de text, correus, xarxes socials, 
fotografies, jocs online, etc.)
• Identificar els diferents rols que es poden adoptar en una situació d’assetjament, 
el cercle d’assetjament d’Olweus. 
• Identificar diferències entre els comportaments d’assetjament en homes i en do-
nes.
• Conèixer conseqüències de l’assetjament en la salut de les víctimes i dels agres-
sors.
• Identificar les actituds que permeten detenir l’assetjament
• Conèixer els drets fonamentals de les persones
• Proposar accions per aturar l’assetjament des de la família
• Identificar els factors de risc que fan possible l’assetjament
• Proposar accions de prevenció de l’assetjament
• Enfortir vincles a l’aula
• Identificar els canals d’ajuda i denúncia d’agressions
• Establir formes de resoldre conflictes de manera pacífica

Continguts
Mòdul 1:  Què és l’assetjament i el ciberassetjament?
Conceptes i característiques d’assetjament escolar i ciberassetjament
Cercle d’assetjament d’Olweus
Altres conductes
Mòdul 2: Indicadors d’assetjament
Indicadors emocional, físic, dels companys, ús de la tecnologia o conductual 
Mòdul 3: Factors de risc
Identificació dels factors de risc d’assetjament vinculat al desenvolupament perso-
nal, al context escolar, a l’àmbit familiar i/o a l’entorn
 Facilitadors i barreres 
Mòdul 4: Prevenció de factors de risc
Convivència, conflictes i violència escolar
Accions per prevenir l’assetjament i afavorir el bon tracte
Campanya de prevenció
Mòdul 5: Resolució de conflictes
Estils de resolució de conflictes; model Thomas i Kilman
Mapa de conflicte
Tècniques de mediació narrativa



Mòdul 6: El gènere en les agressions
Bloc 1: Estereotips i rols de gènere
 Mites de gènere
 Roda de la violència
Bloc 2: Amor romàntic
 Indicadors de violència de gènere
 Violència de gènere a les TIC 
 Marc jurídic
Mòdul 7: Cercles restauratius
 Accions de reparació
 Cercles restauratius
 Drets i necessitats de la víctima
 Característiques dels mediadors
Mòdul 8: Test d’avaluació final 

Hores: 30h estructurades en 3 setmanes

Dates i horari activitat: l’horari el marca un/a mateix/a, ja que es pot accedir al 
campus virtual i treballar-hi quan ho necessiti. Els cursos es realitzaran les tres pri-
meres setmanes de cada mes, des d’octubre fins a maig. 

Modalitat: online a través d’un campus virtual

Nivell del professorat al qual s’adreça: educació infantil, primària i secundària. 
Nombre de places: 30 per curs

Cost de la matrícula: 50€

Pla d’avaluació de l’activitat: El pla d’avaluació de Sumem i no restem consisteix 
en la lectura online dels documents, visionat de vídeos i material audiovisual sobre 
la matèria, realització d’exercicis pràctics recollits en un dossier per a cada sessió 
(és a partir de la realització d’aquest dossier que rebrà la informació necessària per 
fer el test. L’entrega d’aquest dossier és optatiu, farem el retorn d’aquest dossier en 
relació al resultat del test, és a dir, si hi ha un resultat positiu entenem que la infor-
mació adquirida i si és negatiu detectarem on està l’error i farem un retorn), un test 
d’avaluació per a cada sessió i finalment un test d’avaluació final. L’objectiu del pla 
d’avaluació és detectar si el professor/a ha assolit els coneixements per tal de pre-
venir, detectar, valorar i intervenir  davant l’assetjament i el ciberassetjament entre 
iguals així com fer un exercici d’autoaprenentatge. Per obtenir el certificat amb la 
qualificació APTE és necessari realitzar totes les tasques del curs satisfactòriament 
i que seran supervisades per un tutor/formador a partir del resultat de cada test.



Professorat
Susanna Barranco 
Actriu, directora i productora de documentals vinculats a temàtiques d’impacte 
social com són la violència de gènere, la discapacitat o la migració, entre d’altres. 
Ha estat directora artística del projecte Teixint Complicitats dins del programa 
Why Violence? de l’Ajuntament de Barcelona, un projecte que treballa amb el tea-
tre coma eina de prevenció de la microviolència amb joves de diversos instituts de 
Barcelona. 

Procés inscripció 
Per adquirir el nostre curs has de matricular-te a la següent pàgina web: https://
mousike.cat/formulari-formacio-professorat/

Una vegada enviat el formulari, rebràs un correu electrònic de confirmació de la 
matrícula i el número de compte per realitzar el pagament. Recomanem que com-
proveu les dades personals per evitar errors en la realització dels certificats que 
rebràs una vegada acabat el curs de formació.

* És important que, a l’hora de realitzar el pagament per transferència bancària o 
ingrés, indiquis la referència que t’hem facilitat i el teu nom complet.

Quan arribi la data que ha de començar el curs, rebràs a l’adreça de correu electrò-
nic que ens has facilitat, les dades d’identificació per poder accedir a la plataforma 
Moodle i, així, començar la teva formació. Podeu accedir al campus virtual amb el  
següent enllaç: https://mousike.moodlecloud.com

www.mousike.cat
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