
 

Inscripció 

La inscripció és gratuïta. L’heu de sol·licitar mitjançant el 
formulari d’inscripció [http://bit.ly/1BdeHWp] fins al 19 de 
novembre de 2015 inclòs. Al formulari, tingueu cura de 
respectar les instruccions per comunicar les dades que 
s’indiquen a continuació per a la inscripció per correu 
electrònic.  

Si trobeu dificultats per fer la sol·licitud d’inscripció en línia, podeu 
contactar amb Formació Directiva i Nous Programes enviant un 
missatge a npf@gencat.cat amb les dades següents: 

- Assumpte del missatge: nom de la jornada 

- Nom i cognoms (1r i 2n) tal com consten al vostre document oficial 
d’identitat 

- Número de DNI (amb la lletra), passaport (amb el país d’emissió) o 
NIE 

- Estudis/formació (filòleg, psicòleg, etc.) i professió que exerciu 
actualment o càrrec que ocupeu (professor, dissenyador, cap de 
secció, etc.) 

- Si treballeu al Departament de Justícia, feu constar la direcció 
general de la qual depeneu (per ex., DGEPCJJ); si treballeu en 
algun altre departament de la Generalitat o en una altra 
administració, consigneu-ne el nom complet 

- Nom exacte i complet del lloc de treball (per ex., Unitat de 
Planificació) sense abreviatures ni sigles, indicant àrea, unitat, etc. 

- Adreça completa de la feina: codi postal, apartat de correus, etc.  

- Telèfons de contacte (fix de la feina i mòbil) 

- Adreça individual de correu electrònic de la feina (per rebre-hi 
correctament les notificacions personals relatives a l’activitat en 
què us inscriviu) 

A més, ens és molt útil per poder mantenir el contacte que ens 
comuniqueu les vostres dades personals: 

- Adreça del domicili (amb el codi postal) 

- Telèfon fix  

- Adreça de correu electrònic 

Tractament de dades 
La base de dades del CEJFE és d’ús estrictament intern. 
Les vostres dades personals no es comunicaran a tercers 
i només es faran servir per enviar-vos les notificacions 
relatives a les activitats del CEJFE. 

Les places són limitades. Rebreu una resposta a la 
vostra sol·licitud per correu electrònic uns quants dies 
abans de l’activitat. 

L’activitat dóna dret a un certificat d’assistència. 

 Organització 
 
justicia.gencat.cat/compartim  

 

twitter.com/compartim 

#bullying 

 
 
Codis 
 
CEJFE: 90/02/10/2015 
FFC: 11750 
Activitat finançada pel Fons de formació contínua 
de Catalunya 
 
 
Dia i hora 
 
Divendres 27 de novembre de 2015, 
de 9 a 14 h 
 
 
Lloc 
 
Auditori de la Ciutat de la Justícia  
Gran Via de les Corts Catalanes, 111 
08075 Barcelona 
 
Nota per a l’accés 
Cal presentar un document oficial d’identitat amb foto 
per entrar al recinte de la Ciutat de la Justícia. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa Compartim 
 
 

Jornada dels Equips Tècnics de Menors: 
Assessorament Tècnic, Mediació/Reparació 

i Atenció a la Víctima de Menors 

 

L’assetjament escolar, 
un repte a superar 

per a la convivència 
Claus per entendre’l i eines per intervenir-hi 
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Presentació 
 
   L’assetjament escolar (bullying) és un fenomen que 
actualment preocupa pel protagonisme que ha adquirit 
en els darrers anys als centres escolars. Aquesta 
mena de maltractament entre iguals produeix efectes 
negatius en la víctima, en els agressors i en tota la 
comunitat educativa. 
   Quan aquests conflictes desborden l’entorn escolar 
arriben a l’àmbit de la justícia juvenil. La manera 
d’entendre i abordar l’assetjament escolar determina la 
probabilitat de superar-lo amb èxit. 
   Aquest tipus de violència és un problema que afecta 
la construcció de les relacions socioafectives d’una 
comunitat i, per tant, posa a prova la maduresa de les 
seves arrels fonamentals: els vincles socials. 
   L’objectiu de la jornada és aprofundir en els 
mecanismes de funcionament d’aquest fenomen i 
conèixer les experiències positives que tenen èxit i que 
potencien els drets humans, el desenvolupament de la 
persona i el protagonisme de la comunitat, per tal de 
millorar l’abordatge de la problemàtica, tant des de la 
perspectiva de l’infractor com de la víctima, des de tots 
els àmbits d’intervenció. 

 
 
Destinataris (per ordre de prioritat) 
 
- Professionals dels equips tècnics de menors de 
Catalunya del Servei de Mediació i Assessorament 
Tècnic (SMAT) de la Direcció General d’Execució 
Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil (DGEPCJJ) 
- Altres professionals de la DGEPCJJ  
- Professionals de l’ensenyament i del mon educatiu 
- Fiscals i jutges de menors i altres professionals de 
l’Administració de justícia 
- Altres professionals i estudiants universitaris 
interessats en el tema de l’assetjament escolar 
 

 Programa  
 
9-9.30 h Acreditació 
 
9.30-9.40 h 
Presentació 
Bibiana Segura Cros 
Directora del Centre d’Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada 
 
9.40-9.50 h 
Introducció 
Juan Antonio Matilla Matilla 
Coordinador de l’Equip Tècnic de Menors 1 de Barcelona 
 
9.50-11 h 
Ponència 
Violència entre iguals: anàlisi, identificació, prevenció i 
intervenció 
Maite Garaigordobil Landazabal  
Catedràtica d’avaluació psicològica de la Universitat del 
País Basc 

Presenta 
Maria Josep Bartrina Andrés 
Coordinadora de l’Equip Tècnic de Menors 2 de Barcelona  
 
11-11.30 h Pausa  
 
11.30-13.45 h 
Taula rodona 
Intervenció en situacions d’assetjament escolar des de 
diferents perspectives 

1- Teatre contra el bullying 

Sergio Vila-Sanjuán 
Periodista i escriptor, autor de l’obra teatral El club de la 
escalera (Plataforma Editorial, 2014) 

2- Tutoria entre iguals (TEI). Programa de convivència 
escolar. Prevenció de la violència 
Andrés González Bellido  
Catedràtic d’orientació educativa, autor del programa TEI i 
coordinador del Grup d’Investigació TEI sobre violència i 
assetjament escolar de l’Institut de Ciències de l’Educació 
(ICE) de la Universitat de Barcelona 

  
 
Taula rodona (continuació) 

3- Actuació preventiva dels Mossos d’Esquadra en 
situacions de violència a l’escola 
Albert Oliva Mateu 
Inspector i cap de l’Àrea Tècnica de Proximitat i 
Seguretat Ciutadana de Mossos d’Esquadra 

4- Intervenció especialitzada de mediació per a 
situacions de violència en l’àmbit escolar 
Neus Camacho García 
Responsable del Servei Municipal de Mediació 
Sabadell Mediació de l’Ajuntament de Sabadell 

Presenten i moderen 
Francisco Jodar Martínez 
Tècnic del Programa d’atenció a la víctima de 
menors 
Juan Antonio Matilla Matilla 
 
13.45-14 h 
Cloenda 
Francesc S. García Sánchez 
Gerent de la Gerència Territorial de Barcelona Ciutat 
i l’Hospitalet de Llobregat 
Montserrat Cima Mollet 
Cap del Servei de Mediació i Assessorament Tècnic  
de la Direcció General d’Execució Penal a la 
Comunitat i de Justícia Juvenil 
 
 

Retransmissió de la jornada 
 
La jornada s’enregistrarà, i a partir del 30 de novembre 
de 2015 podreu accedir als vídeos a cejfe.tv. 
 
 
Material didàctic  
 
A partir de l’endemà de la jornada, en trobareu el 
material didàctic al web del CEJFE (Apartat 
Formació>Compartim>Àmbit Justícia Juvenil> ATM o 
MPJ). 

 

http://www.sc.ehu.es/ptwgalam/
http://www.plataformaeditorial.com/item/262/0/4365/sergio-vila-sanjuan.html
http://www.plataformaeditorial.com/ficha/261/1/4364/el-club-de-la-escalera.html
http://www.plataformaeditorial.com/ficha/261/1/4364/el-club-de-la-escalera.html
http://www.ub.edu/ice/content/programa-tei-tutoria-entre-iguals-grup-dinvestigacio-de-lice-sobre-violencia-i-assetjament-e
http://www.ub.edu/ice/que_es_ice
http://ca.sabadell.cat/mediacio/p/portada_cat.asp
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=5078
http://www.cejfe.tv/skin/default.aspx
http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/formacio_recerca_documentacio/formacio/gestcon/comunitats_de_practica/justicia_juvenil/assessorament_tecnic_de_menors/

