AULA PERMANENT D’EDUCACIÓ – FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

NOM DE L’ACTIVITAT
Prevenció, detecció i afrontament del bullying amb Educació Emocional
OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT
Establir les bases per assolir bullying-zero a les escoles
CONTINGUTS DE L’ACTIVITAT
Mòdul 1
Les emocions a l’entorn escolar
• Parlem d’emocions.
• Què s’entén per assetjament escolar i com es produeix?
• Factors de risc
Mòdul 2
Detecció i planificació específica d’intervencions
• La cohesió com a prevenció i planejament educatiu
• Com detectar situacions d’assetjament?
• Què s’ha de fer quan hi han sospites, o bé confirmació de assetjament?
Mòdul 3
Intervencions
• Intervencions i activitats mitjançant l’aplicació de l’educació emocional.
• Intervencions amb l’alumnat implicat.
• Actuacions amb les famílies.
Mòdul 4
• Pla d’acció mitjançant l’aplicació de l’educació emocional.
• Estudi de casos reals de bullying.
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METODOLOGIA
La metodologia combina el desenvolupament de conceptes teòrics amb exercicis pràctics,
així com la interiorització i l’aplicabilitat de les competències per la prevenció i resolució del
bullying.
HORES DE DURADA: 30
DATES, LLOC I HORARI DE L’ACTIVITAT
De 3 al 7 de juliol.
Seu de la Fundació Universitària Martí l’Humà.
De 9 a 15 hores.
DESTINATARIS (NIVELL EDUCATIU)
Mestres i professorat d’Educació Infantil, Primària i Secundària
NOMBRE DE PLACES: Màxim 40
NOM I COGNOM I TITULACIÓ ACADÈMICA DE LA PERSONA FORMADORA
Carme Mesa Hernández. Col. 52.520
Infermera Escolar i Educadora de Salut Emocional.
	
  
PUBLICITAT QUE SE’N FA
El Departament d’Ensenyament publica la informació de l’activitat dos mesos abans del
seu inici amb un link a la web de la Fundació Universitària Martí l’Humà: www.fumh.cat
COST DE LA MATRÍCULA: 95 euros
Els associats a FETE – UGT que ho acreditin tenen un descompte del 10%
AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT
•
•

•

Interès i participació en les sessions
Observació de l’evolució de l’aprenentatge mitjançant dels continguts teòrics i pràctics,
i la seva aplicació i aprofitament en la tasca professional, que l’alumnat plasmarà en un
dossier.
Enquesta de valoració del grau de satisfacció al final del curs, pel que fa al professorat,
materials, objectius, organització i adequació a les expectatives del curs.

REQUISITS DE CERTIFICACIÓ:
•
•

Registre de, com a mínim, el 80% de l’assistència.
Lliurament correcte del dossier proposat en l’avaluació.
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TIPUS DE DIFUSIÓ DE L’ACTIVITAT
•
•
•

Correus electrònics als usuaris (alumnes, exalumnes i persones interessades) inclosos
dins de la base de dades de la FUMH.
Informació feta pública a la web de la Fundació: www.fumh.cat
Fulletons en paper
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