
 EDUCACIÓ EN DRETS HUMANS EN ACCIÓ:
ACTIVITAT ADAPTADA DEL PETIT COMPASS

NOM ACTIVITAT Situacions d’assetjament (bullying)

BASADA EN  32. Situacions d’assetjament (bullying)

AUTORIA Marina L.

RESUM

La modificació de l'activitat s'ha basat en reduir, el nombre d'opcions de cada 
situació d'assetjament, amagant l'opció considerada com a "lògica". D'aquesta
manera s'ha fet pensar més a l'alumnat com actuarien.

GRUP I CONTEXT

QUAN Àrea de valors. Tarda de tercer trimestre

ON Aula 6è Primària (escola de Barcelona)

FACILITADA PER Marina L.

EDAT/ CURS 6è Primària

GRUP 25 alumnes

CONTEXT És un grup de 6è on no hi ha problemes relacionals 
importants, però on han sorgit petits conflictes al llarg
del curs. A més, també s'està preparant l'entrada a 
l'institut, una etapa complicada per l'inici de 
l'adolescència. Creiem important parlar sobre el 
bulliyng. A més, ja s'han fet tres sessions 
anteriorment sobre aquest tema, i un parell durant el 
curs anterior.

Adaptació d'activitat del Petit Compass:
32. Situacions d'Assetjament (bullying) (Pàg.1)



DETALLS DE L'ACTIVITAT

NIVELL DE DIFICULTAT 3

TEMPS ESTIMAT 1h 15'

INSTRUCCIONS (DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT) O ADAPTACIONS

S'han realitzat només tres situacions d'assetjament per falta de temps i voler
aprofundir amb les altres: - Sobrenoms i watsaap (s'ha eliminat la opció 3) -
Refugiat que no parla bé la llengua catalana (s'ha eliminat la opció 1) - Germà
petit que dóna cops i molesta (s'ha eliminat la opció (s'ha eliminat opció 2)

POSADA EN PRÀCTICA

PER QUÈ HAS ESCOLLIT AQUESTA ACTIVITAT 
I/O LES ADAPTACIONS AMB EL TEU GRUP

Després de tractar la temàtica de l’assetjament amb dues activitats prèvies, i
tenint clar sobre què parlem, l’alumnat s’ha mostrat molt reflexiu durant les
diverses situacions plantejades. A més, el fet d’haver-se de posicionar ha
provocat la participació de tothom. 
La modificació de l'activitat s'ha basat en reduir, el nombre d'opcions de cada
situació d'assetjament, amagant l'opció considerada com a "lògica". D'aquesta
manera s'ha fet pensar més a l'alumnat com actuarien.

COM HA ANAT L'ACTIVITAT? HA ANAT COM ESPERAVES?

Els alumnes els hi ha agradat força i estaven molt receptius i participatius, 
això ha provocat, que les situacions s'allarguessin més del previst i, per això, 
s'han hagut de reduir el nombre de situacions d'assetjament.

CONSELLS PER A ALTRES EDUCADORS/ES 
QUE VULGUIN FER SERVIR LA MATEIXA ACTIVITAT

Molt recomanable! 

Adaptació d'activitat del Petit Compass:
32. Situacions d'Assetjament (bullying) (Pàg.2)


