PREVI

Vicent Prieto Rubio
XÀTIVA 19-11-2015

es va
suïcidar a causa de l'assetjament escolar per part dels seus companys. A pesar que
els seus pares van tractar per tots els mitjans de parar l’assetjament que Jokin patia,
no van poder evitar que se suïcidara.

JOKIN CEBEIRO

(Bilbao 25-09-1990 Fuenterrabía 21-09-2004)

El seu maltractament escolar va durar des de setembre del 2003 fins a
setembre del 2004. Es va suïcidar 4 dies abans de complir 14 anys.

Els seus pares, dies després del suïcidi, van dir que Jokin moltes vegades plorava en un racó
de la seua habitació.
Els pares dels assetjadors van ser imputats, encara que, excepte un d'ells, tots van ser
absolts.

Normativa bàsica
•

DECRET 233/2004, de 22 d’octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea
l’Observatori per a la Convivència Escolar en els Centres de la Comunitat Valenciana
DOCV:4871 de 27-10-2004

•

DECRET 136/2012, de 14 de setembre, del Consell, pel qual modifica el Decret 233/2004,
de 22 d’octubre, pel qual es va crear l’Observatori per a la Convivència Escolar en els
Centres de la Comunitat Valenciana. DOCV: 6863 de 17-09-2012

•

ORDE de 4 d’octubre de 2005, del conseller de Cultura, Educació i Esport de creació de l’arxiu de
registres al voltant de la convivència escolar DOCV:5133 de 11-11-2005.

•

ORDE de 12 de setembre de 2007, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula la
notificació de les incidències que alteren la convivència escolar, emmarcada dins del Pla
de Prevenció de la Violència i Promoció de la Convivència en els centres escolars de la
Comunitat Valenciana (PREVI). DOCV:5609 de 28-09-2007

•

INSTRUCCIONS de 22-02-2010 de la Secretaría Autonómica sobre l’organització i funcionament
de les Unitats d’Atenció i Intervenció de les Direccions Territorials de la Comunitat Valenciana

•

ORDE 62/2014, de 28 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual
s’actualitza la normativa que regula l’elaboració dels plans de convivència en els centres
educatius de la Comunitat Valenciana i s’establixen els protocols d’actuació i intervenció
davant de supòsits de violència escolar. DOCV: 7330

ORDE de 12 de setembre de 2007, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula
la notificació de les incidències que alteren la convivència escolar, emmarcada dins del
Pla de Prevenció de la Violència i Promoció de la Convivència en els centres escolars
de la Comunitat Valenciana (PREVI).

Tercer.

1.

Notificació d’incidències

La direcció del centre docent comunicarà a la Direcció General

d’Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per
la via d’urgència, els incidents que impliquen violència exercida sobre
persones o béns, i que, per la naturalesa o les conseqüències,
perjudiquen la convivència en el centre, produïda tant en el centre com
en el seu entorn, així com durant el transcurs d’activitats extraescolars
programades pel centre o durant la utilització dels servicis de menjador i
transport.

ORDE 62/2014

de 28 de juliol de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'actualitza la normativa que
regula l'elaboració dels plans de convivència en els centres educatius de la Comunitat Valenciana i s'establixen els protocols
d'actuació i intervenció davant de supòsits de violència escolar.
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ANNEX II

ANNEX III

Assetjament i
ciberassetjament

Conductes que alteren la
convivència de forma greu i
reincident: insults, amenaces,
agressions, baralles o vandalisme

Maltractament infantil

ANNEX IV

Violència de gènere

ANNEX V
Agressions al professorat
o al personal d’administració i servicis

ANNEX VI
Consideracions específiques
davant de qualsevol de les
situacions plantejades en els
annexos, si es produixen fora
del centre

DIFUSIÓ institucional: Alacant, Castelló, Elx, València, Xàtiva

INCIDÈNCIES PER CATEGORIES (Orden 62/2014)

2014-15

NO CONCRETA
FORA DEL CENTRE

5%

6%

ALTRES

11%

ASSETJAMENT I
CIBERASSETJAMENT

14%

ACCIONS VIOLENTES D’ALUMNES
entre iguals + docents + pas (excepte assetjament)

64%

Annex I ASSETJAMENT ESCOLAR I CIBERASSETJAMENT
 PRIMÀRIA
 La mare informa que la seua filla va ser assetjada per altres dos alumnes el curs
passat però ella no sabia res. Ara la xiqueta no vol anar al col·legi, li demana
canviar de centre. Es nega rotundament a dir els que són els assetjadors
 Dos alumnos han suplantado la personalidad de un ex-alumno para realizar
comentarios obscenos en el blog de la revista del centro contra una niña de 6º
 SECUNDÀRIA
 La família ens informa que la seua filla està sent insultada, ridiculitzada i separada de
les seues amigues per culpa de tres companyes de classe. No vol tornar a l'institut.
Es nega tenaçment a dir el nom de les assetjadors.
 A partir d'un episodi de difusió d'imatges vexatòries d'un alumne a través del
WhatsApp, hem sabut que és una actitud continuada des de principi de curs, de
rebuig i desconsideració cap a un alumne. La víctima és un xiquet que ja va patir
assetjament en Primària.

Annex I ASSETJAMENT ESCOLAR I CIBERASSETJAMENT
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FUENTE: Análisis de la conflictividad en las aulas de Educación Secundaria de la
FUENTE:
AnálisisTESIS
de la DOCTORAL
conflictividaddeendoña
las aulas
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Secundaria
de la
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de Valencia.
Inmaculada
Hernando
Mora (2015)
ciudad de Valencia. TESIS DOCTORAL de doña Inmaculada Hernando Mora (2015)

Annex I ASSETJAMENT I CIBERASSETJAMENT
Protocol d’actuació
Personal del centre

Primeres actuacions

Detecta

EQUIP D’INTERVENCIÓ:

Comunica a l´equip directiu

Equip directiu, tutor i
Orientador/a
Recollida d’informació

Mesures d’urgència

Direcció informa

a) Augmentar vigilància del
professorat
b) Avisar a les famílies de la
víctima i dels assetjadors/es
c) Explicar a l’alumne assetjat
les mesures que es prendran
per a donar-li seguretat
d) Canviar contrasenyes
e) Que l’alumne assetjat
comunique qualsevol insult,
ofensa o agressió que puga
rebre
f) Oït l’alumne assetjador,/a la
direcció li aplicarà les mesures cautelars que considere
segons el Decret 39/2008
g) La direcció decidirà aplicar
o no mesures educatives
correctores i disciplinàries i, si
s’inicia obertura d’expedient
disciplinari segons el Decret
39/2008.

Comissió de Convivència

Inspecció
Registre Central del PREVI
Si s’escau: UAI
Famílies: assetjador/s i
víctima/es (preferentment de
forma individual)

 Mesures de tractament
•
•
•
•
•

Individual
Organitzatives centre
Preventives
aula
Segons la gravetat: valorar la
conveniència de presentar
denuncia
Casos reincidents i/o famílies
no implicades: comunicació per
des protecció, previ informe de
la Inspecció

 Seguiment
• Inspecció
• UAI

POSIBLE DESPROTECCIÓ
DEL MENOR

Servicis
Socials
Municipals
(Original)

Conselleria
Benestar
Social
(Copia)

Expedient
personal de
l’alumne
(Copia)

Signen el/la professor-a i el director/a o
representant de la titularitat

ORDE 1/2010 de la “Conselleria
d’Educació” i de la “Conselleria de
Benestar Social” (DOCM: 6276)

Annex I ASSETJAMENT I CIBERASSETJAMENT

Mètode PIKAS

Mètode: “Sense culpa”
Mètode KiVa: Estudi previ amb 30.000 escolares (7 a 15 anys)
(Kiusaamista Vastaan)

RESULTATS:
• Al 79% de les escoles desaparegueren completament els casos
d’assetjament.
• Al 18% es reduïren dràsticament
• KiVa també augmenta el benestar escolar i la motivació per estudiar
i disminueix l’angoixa i la depressió», diu Salmivalli.

Ha estat instal·lat al 90% de les escoles de Finlàndia
El programa KiVa ha rebut el Premi Europeu de Prevenció del Crimen en 2009, el Premi de Política Social pel Millor Article
en 2012 y quatre Premis Nacionals en Finlàndia en 2008, 2010, 2011 y 2012.

ACOSO ESCOLAR Y CIBERACOSO

ASSETJAMENT
MATERIALS D’INTERVENCIÓ EN ASSETJAMENT
Pàgina del PREVI
 CONVIVÈNCIA I MEDIACIÓ ESCOLAR
• Dinàmiques introductòries a la mediació
• Orientacions per el curs de mediació
• Tiempo de mediación (MC Boqué): materials fotocopiables
• Manual per la defensa del dret a la integritat física i a la

dignitat personal
• “Tu no tens la culpa”
• Experiències IES: Campanar, Cheste-1 y Benlliure
• Bibliografia
• Vídeos: Assetjament escolar (TV-3) (30 minuts)
 Recomanacions a pares i mares
 ORIENTATS: alumnat, professorat i família

CIBERASSETJAMENT
MATERIALS D’INTERVENCIÓ EN CIBERASSETJAMENT.
Pàgina del PREVI

 CIBERCONVIVE
•

Pàgines imprescindibles

•

Activitats per a treballar amb l'alumnat i vídeos

•

Identitat digital i reputació online

•

Materials específics sobre ciber-assetjament

•

Materials per a orientar les famílies

•

Per a “saber més”: enllaços per a formació del professorat

•

Resultats d'enquestes a professors i alumnes

Annex II: CONDUCTES QUE ALTEREN LA CONVIVÈNCIA DE FORMA GREU I
REINCIDENT: INSULTS, AMENACES, AGRESSIONS, BARALLES O
VANDALISME
 PRIMÀRIA
• L'alumne XXX punxa amb un llapis esmolat en la cara d'una companya de classe.
El mestre el convida a eixir de l'aula i este es nega a fer-ho donant-li puntellons i
dient-li “capullo, cabrón, tu puta madre…
 Dos alumnos se enzarzan a patadas y puñetazos en el patio hasta que acude la
maestra. La directora los lleva a un centro de salud donde han sido atendidos por
contusiones en los ojos.
 SECUNDÀRIA
• L'alumne YYY de 2n d'ESO, després d'una forta baralla amb un company, li va dir
al cap d'estudis que “si torna a passar açò, lo que ha passat a Barcelona serà poc
amb el que jo sóc capaç de fer”

 Tras los sucesos de Barcelona el alumno ZZZ envía audio por whatsapp donde
se puede oír: “es muy común lo de la lista y aviso: algunos de la clase estáis en
ella. Más de una vez me ha apetecido matarte a ti y a más gente”
CEE Forta crisi amb atacs indiscriminats als companys, mestres, destrossa un ordinador, tira
estanteries al sòl, trenca llibres, etc. Es va cridar al 112 i va ser reduït per cinc policies fins que
va arribar el SAMUR i li va administrar un calmant.

Annex II: CONDUCTES QUE ALTEREN LA CONVIVÈNCIA DE FORMA GREU I
REINCIDENT: INSULTS, AMENACES, AGRESSIONS, BARALLES O
VANDALISME
Protocols d’intervenció
A) PROCEDIMIENT D’ INTERVENCIÓ GENERAL
Professorat
Detecta
Comunica a la direcció

D

i

r

e

Arreplega i analitza la informació, i pren
mesures que considere necessàries
Direcció o persona en qui delegue:
comunica la incidència a les famílies

c

c

i

ó

Oïda la Comissió de Convivència
pren mesures:
a)

Si són conductes tipificades en
l’article 35 del Decret 39/2008, s’
ajustaran a l ‘article 36 del Decret

b)

Si són conductes tipificades en
l'article 42 del Decret 39/2008
s'ajustaran a l'article 43

MESURES DE SUPORT:

Si la direcció ho estima

convenient podrà soll. sitar suport a servicis externs: Servicis
Socials Municipals, SEAFI, UCA, centres de salut.
En estos casos, es planificarà la intervenció conjunta

Annex II: CONDUCTES QUE ALTEREN LA CONVIVÈNCIA DE FORMA GREU I
REINCIDENT: INSULTS, AMENACES, AGRESSIONS, BARALLES O
VANDALISME
Alteracions greus de la conducta
B) PROCEDIMIENT D’ INTERVENCIÓN ESPECÍFIC
D’acord amb la Classificació Internacional de Malalties CIE-10, publicada per l’OMS, estes alteracions greus de conducta solen
enquadrar-se com a comportament antisocial, comportaments oposicionistes desafiadors, trastorn d’ansietat, trastorn de dèficit
d’atenció amb hiperactivitat o impulsivitat, trastorn dissocial en preadolescents i adolescents, trastorn explosiu intermitent,
alteracions del son, conductes de risc per consum de substàncies tòxiques o alcohol, o alteracions de la conducta alimentària,
entre d’altres.

Professorat
Quan detecte un incident greu:
acompanya a l’alumne a la
zona de despatxos i informà
del cas al director o al cap
d’estudis o a l’orientador

Sempre que siga possible
l’alumne quedarà sota la
supervisió d’un adult.

Direcció o C.E. o Orientador
Avisa a la família
Si no respon i en supòsits
de risc greu o imminent

TELEFONAR AL 112

Mesures d’intervenció
a) Informació a la família
b) EQUIP DIRECTIU – EQUIP DE
PROFESSORS – TUTOR/A –
ORIENTADOR: Recollida i anàlisi
de la informació: intensitat,
duració, freqüència i context de les
conductes
c) Avaluació psicopedagògica
d) Sol·licitud de mesures de
suport: SS Municipals, SEAFI,
UPC, UCA, USMIJ, centres
hospitalaris y/o associacions
especialitzades.
e) Sol·licitud de recursos complementaris (educador/a)
f) La direcció, aplicarà les mesures
correctores i/o disciplinàries que
estime convenients respectant el
Decret 39/2008

Direcció informarà
 La situació i el pla d’intervenció a la Comissió de Convivència
 Registre del PREVI
 Inspecció Educativa
 Si no pot resoldre: UAI
 FAMÍLIES DELS IMPLICATS:
mesures adoptades a nivell
individual, organitzatiu i preventiu per al grup, nivell i
centre (CONFIDENCIALITAT)
ALUMNES REINCIDENTS O
FAMÍLIES NO IMPLICADES:
Comunicar a les institucions
públiques competents en des
protecció, amb un informe previ
a la inspecció educativa.

POSIBLE DES PROTECCIÓ
DEL MENOR

Servicis
Socials
Municipals
(Original)

Conselleria
Benestar
Social
(Copia)

Expedient
personal de
l’alumne
(Copia)

Signen el/la professor-a i el director/a o
representant de la titularitat

ORDE 1/2010 de la “Conselleria
d’Educació” i de la “Conselleria de
Benestar Social” (DOCM: 6276)

Annex III MALTRACTE

INFANTIL

 INFANTIL
• La xiqueta té 5 anys i un vocabulari molt sexualitat. Molesta contínuament
als seus companys i companyes de classe amb tocaments i expressions
impròpies de la seua edat. Una amiga diu a la mestra que a vegades es
dutxa amb ella en sa casa.
 PRIMÀRIA
• A penes acudeix al col·legi, han sigut avisats els Servicis Socials Municipals
però ens diuen que estan desbordats i no poden fer més. El pare viu al
Marroc i la mare està en el llit pràcticament tot el dia amb una forta
depressió. El xiquet menja i va a dormir, de vegades, a casa dels seus
iaios.
 SECUNDÀRIA
 Una alumna de 3º de ESO le dice a la orientadora que su padre le pega
pero tiene mucho miedo a decirlo por si se entera.

Annex III MALTRACTE

INFANTIL

Protocol d’actuació: PROCEDIMENT ORDINÀRI
Qualsevol membre de la
comunitat educativa amb
coneixement o sospites

Comunica a l’Equip Directiu

ACTUACIONS
INMEDIATES

NOTIFICAR

Reunió:
• E. directiu
• Tutor/a
• Orientador/a

ED: Full Des protecció
del Menor (Assessorat
per l’Orientador)

• Registre del PREVI
• Inspecció
• Si s’agreuja: UAI

FAMÍLIA

DESPROTECCIÓN DEL MENOR

•

Servicis Socials (original)

Informarà la direcció DESPRÉS

•

Conselleria de Benestar Social

d’haver informat a les autoritats

•

Expedient de l’alumne

competents

ORDE 1/2010 de la “Conselleria d’Educació” i de la
“Conselleria de Benestar Social” (DOCV: 6276)

Anexo
III IIIMALTRATO
INFANTIL
Anexo
MALTRACTE
INFANTIL
Protocol d’actuació: PROCEDIMENT D’URGÈNCIA
Davant d’un alumne que presente lesions físiques, greu negligència o abús sexual, un membre de
l’equip directiu o del personal docent en qui delegue, l’acompanyarà al centre de salut o als servicis
d’urgència de l’hospital més pròxim.
La direcció ho comunicarà a:
POLICÍA
LOCAL

FISCALÍA DE MENORS

BENESTAR SOCIAL

DIRECCIÓ TERRITORIAL
• Registre del PREVI
• Inspecció

• Si ho considera oportú: UAI

Annex VII de l’ORDE 62/2014 de la
“Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
(DOCV:7330)

ORDE 1/2010 de la “Conselleria d’Educació” i de
la “Conselleria de Benestar Social” (DOCV: 6276)

Anexo IV
VIOLENCIA DE GÉNERO
Annex
IV VIOLÈNCIA
DE GÈNERE

 PRIMÀRIA
• Un alumne de 6è, repetidor, aprofitant que una altra alumna de 3r té una discapacitat
intel·lectual, estant en el bany, li va dir: “chúpamela”. Hi ha reincidència en aquestes
conductes sempre amb alumnes menors i més dèbils.
 Un alumno se toca la zona genital hasta tener una erección y en ese momento avisa
a sus compañeros para que se lo digan a unas niñas y que vayan a mirarlo
 SECUNDÀRIA
 Un grupo de alumnas de 1º de ESO informan a la orientadora que su profesor de 6º
del curso anterior realizó tocamientos a todas ellas dentro del colegio.

 XXX reconoce que ha colocado en el grupo de whassap una fotografía de una
compañera en la que se encuentra sin ropa de cintura para arriba

Anexo
DE GÉNERO
AnnexIVIV VIOLENCIA
VIOLÈNCIA
DE GÈNERE
Protocol d’actuació

Qualsevol membre de la
comunitat educativa amb
coneixement o sospites

Comunica a la Direcció

ACTUACIONS
INMEDIATES

COMUNICAR

Reunió:
• E. Directiu
• Tutor/a
• Orientador/a

En els supòsits de perill GREU I
INMINENT
• Telefonar al 112
• Traslladar a l’hospital a la
persona agredida
:

DIRECTOR podrà sol·licitar suport a:
SEAFI, centres de salut, USMIJ,
hospitals més pròxims o centres
d’acollida i entitats especialitzades
:

En cas de possible
delicte o falta penal

Els fets i les
mesures
adoptades

Registre PREVI
Inspecció
UAI

MINISTÈRI FISCAL Comissió de Convivència
- Si agressor i víctima
FAMÍLIES dels implicats
són
menors: FISCALIA DE
Si és molt greu
MENORS
- Si algú d’ells es major
d’edat: FISCALÍA DE
•
FAMÍLIA DE LA VÍCTIMA: Recomanar
VIOLÈNCIA DE
presentar denuncia a les forces de seguretat
Annex VII de l’ORDE
•
FAMÍLIA DE L’AGRESOR NO COLABORA:
GÈNERE
62/2014
de la “Conselleria

Oïda la Comissió
de Convivència:
aplicar el Decret
39/2008. Artí. 42 al 49

d’Educació, Cultura i Esport
(DOCV:7330)

Comunicar a institucions públiques competents
previ informe a la Inspecció (Activar FULL DE
DESPROTECCIÓ)

Seguiment de la UAI i l’Inspecció

VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Pàgina PREVI
Ferramentes per a la convivència
Model dialògic

Aula de violencia de género

Capacitat d'elecció i atracció (prevenció per a la violència de gènere)
•
•
•
•

Models d’atracció dels adolescents
Miratge de l’ascens
Miratge de l’ascens i de l’amor ideal
Estar enamorada d'una persona que em maltracta: socialització en les relacions afectiu-sexuals en les
persones víctimes de la violència de gènere

Conferència a càrrec de Jesús Gómez: l'amor en la societat del risc: un repte educatiu.
Conferència a càrrec de Marcos Castro: qui ens atrau i per què?
Socialització preventiva en els centres escolars: actuacions basades en evidències científiques
•
•
•

Conferència a càrrec de Ramón Flecha: "Evidències científiques sobre la millora de la convivència"
Conferència a càrrec de Lidia Puigvert: "Prevenció de la violència de gènere"
L'amistat que exclou de la violència

I Trobada de jóvens, famílies i professorat contra la violència de gènere. IES Abastos, 29 novembre 2014.
Enllaç al vídeo

Annex V: AGRESSIONS AL PROFESSORAT O AL PERSONAL
D’ADMINISTRACIÓ I SERVICIS
 PRIMÀRIA
 L'alumne XXX, sense cap provocació, colpeja un company fortament en l'esquena. La tutora li
recrimina el seu comportament i és agredida per mitjà de puntellons i punyades pel propi alumne.
Un grup de mestres acudeix en la seua ajuda.

 La alumna YYY se enzarza en una fuerte discusión en el autobús escolar con una
compañera y al ver acudir a la monitora se levanta de su asiento y le propina una
fuerte patada entre sus piernas.
 SECUNDÀRIA
 Escupe por la ventana, el profesor le reprende y reacciona tirando una mesa al suelo.
Se escapa, corre por los pasillos, vuelve al aula y tira una silla por la ventana (el aula
está en la planta superior), rompe una papelera de una patada, insulta y amenaza al
profesor. El director se ve obligado a llamar a la policía que acude y se lleva al alumno.
 Una alumna del centre li ha pegat dos galtades a la conserge i l'ha insultat greument:
“hija de puta, cara-cojones, idiota…” Amb anterioritat ja havia actuat de forma semblant
amb la professora d'anglés.
.

Annex V: AGRESSIONS AL PROFESSORAT O AL PERSONAL
D’ADMINISTRACIÓ I SERVICIS

SUSANA MENA: “la media de consultas que recibimos cada año ronda los 100 casos. Lo
cierto es que la problemática ha crecido bastante durante los últimos tiempos. Los recortes

han dejado una clara huella. Hay más alumnos por aula y han eliminado puestos docentes de
refuerzo, esos dos factores no pueden hacer otra cosa que acentuar la violencia en las aulas”
Desde ANPE alertan sobre el aumento de casos en Infantil y Primaria: en el curso 2014-15
el 60% de las consultas fueron de docentes de esas etapas.

XAVIER IZQUIERDO: “cada año tratamos más de 200 casos sobre ataques a profesores y
nuestros afiliados no son los de ANPE, fácilmente hay más de 300 docentes afectados en toda
la Comunitat Valenciana. Nosotros siempre aconsejamos que denuncien… es cierto que en
los últimos años esta problemática se ha acentuado…”.

Domingo, 24 de mayo de 2015

•

El 18% del profesorado dice sufrir acoso y amenazas en clase

•

El 5% ha sufrido agresiones por parte del alumnado.

•

El 8% sufre presiones para cambiar la nota.

•

Crecen los casos de amenazas y presiones de los padres.
08/07/2013 - Raquel Rivera

Número de servicios prestados a profesores

Manifiestan falta de respaldo de la
Dirección o de la Inspección
24%

14%

05/06 06/07 07/08 08-09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14

NOTA: Dades de tot l’Estat

Dirección

Inspección

Annex V: AGRESSIONS AL PROFESSORAT O AL PERSONAL
D’ADMINISTRACIÓ I SERVICIS
Protocol d’actuació
Qualsevol membre de la comunitat educativa
que tinga coneixement d’una agressió al personal docent,
el d’administració o el de servicis, té l’obligació de comunicar-ho

Comunica a la direcció

Si els fets poden ser constitutius de delicte o de falta

PRESENTAR DENÚNCIA

La

direcció

del

- Ministeri Fiscal o

centre

- Jutjat de Guàrdia o

sol.licitut a la Advo-

- Qualsevol dependència

cacía General de la

de les Forces i Cossos
Registre General del PREVI

Si vol assistència
jurídica

de Seguretat de l’Estat

remetrà

la

Generalitat a través
de la D.T.

Inspecció Educativa

Direcció General de Personal

RESOLUCIÓ

Annex VI: CONSIDERACIONS ESPECÍFIQUES DAVANT DE QUALSEVOL DE
LES SITUACIONS PLANTEJADES EN ELS ANNEXOS, SI ES PRODUIXEN
FORA DEL CENTRE
 PRIMÀRIA
 El director té informació que un grup de 4 xics de 6t es reunixen amb altres més
majors en un parc en les proximitats del col·legi per a fumar i consumir altres
substàncies
 Des de la finestra de sa casa dispara amb una escopeta de balins a l'interior
del col·legi
 SECUNDÀRIA
 La mare troba en sa casa la seua filla amb un company de l'institut mantenint
relacions sexuals completes, al veure's sorpresa, la xiqueta diu que està sent
violada. La mare presenta denúncia en comissaria.
• Forta baralla en un parc prop de l'institut després de les classes entre dos
alumnes del centre i un tercer que defèn a un d'ells. Una persona adulta ho veu
i avisa a la policia.
 La madre y una hermana insultan a unas alumnas de forma reiterada en la
calle: “sois unas niñatas de mierda, díselo a tu padre y que me la chupe, tú eres
una marroquí de mierda”, le patearon la mochila y le dieron una bofetada

Annex
Anexo VI:
VI: CONSIDERACIONS
CONSIDERACIONES
ESPECÍFIQUES
ESPECÍFICASDAVANT
ANTE CUALQUIERA
DE QUALSEVOL
DE LAS
DE
LES
SITUACIONES
SITUACIONS
PLANTEADAS
PLANTEJADES
EN EN
LOSELS
ANEXOS,
ANNEXOS,
SI SE
SIPRODUCEN
ES PRODUIXEN
FUERA
FORA
DEL CENTRO
DEL CENTRE
Protocol d’actuació
1. En cas de VIOLÈNCIA DE GÈNERE fora del centre,



Se seguirà el procediment de l’Annex IV.



Si se considera que hi ha des protecció es podrà utilitzar el full de notificació i el procediment de
l’Orde 1/2010, de 3 de maig, de la Conselleria d’Educació i de la Conselleria de Benestar Social,
per a la comunicació de la situació a la Conselleria de Benestar Social i a la Fiscalia de Menors.



La comunicació a la família es realitzarà només DESPRÉS DE LES ACTUACIONS que
s’arrepleguen en els apartats 2.b i 2.c, amb els quals s’informaran les autoritats competents

ENTORN ESCOLAR
2.

Procediment davant d’actes vandàlics,
agressions, baralles, consum i tràfic de
substàncies perjudicials per a la salut, en l’entorn
escolar
INFORME SOBRE L’ENTORN
Informar a les
ESCOLAR
forces de http://www.cece.gva.es/eva/docs/convivencia/entorn_
seguretat escolar.pdf
competents

DIRECCIÓ TERRITORIAL
CENTRE INTERESSAT

Direcció General
d’Ordenació, Innovació i
Política Lingüística
convivencia@gva.es

Àrea de l’Alta Inspecció
d’Educació
DELEGACIÓ DEL GOVERN
Pla Director

ALTRES
• Intents i amenaces de suïcidi
• Agressions entre pares
• Disfòria de gènere
• Agressió de l'alumne a sa mare
• Amenaces de pares a alumnes del col·legi
• Botar la tanca i escapar-se
• Portar al centre i/o consumir substàncies
• Portar al centre armes blanques
• Etc.

NO EXPLIQUEN LA INCIDÈNCIA

6%

“Aclaracions”: Breu descripció de la incidència
Posar l’edat
RESOLTA: cal tornar a entrar en l’aplicació, marcar el cuadre corresponent i la data de resolució

En preparació:
• DISFÒRIA DE GÈNERE
• CATÀSTROFE I/O ALARMA SOCIAL

INTERVENCIONS ORDINÀRIES

DIRECTOR DEL
CENTRE REGISTRA
LA INCIDÈNCIA

La reben:
INSPECTOR DEL CENTRE
INSPECTORS COORDINADORS DE LA UAI
ORIENTADOR DE LA UAI
COORDINADORA PREVI en CONSELLERIA

INTERVENCIÓ DE
L’INSPECTOR DEL
CENTRE

POT RESOLDRE

FINALITZA LA
INTERVENCIÓ

NO POT RESOLDRE

CAP DE SERVICI
DE LA INSPECCIÓ

Intervenció
U.A.I.

Instrucciones de 22 de febrero de 2010

INTERVENCIÓ

Curs 2014-15

Visites a centres
52
1.157

Direcció Territorial
121

• Problemes greus de conducta: 81 (47%)

87%

• Assetjament i ciberassetjament: 21

• Amenaces e intents de suïcidi: 9
• Violència de gènere: 7
• Amenaces/agressions de pares a professors: 6
• Maltracte infantil: 4
• Pla de Convivència: 3
• Absentisme total (Fiscalia): 3
173

13%

• Alumnes amb substancies il·legals: 3
• Pla Director: 3
• Crisi d’ansietat: 3

Ateses per
Centres+Inspecció

Ateses per
Centres+Inspecció+UAI

Demandes de la Inspecció a l’orientador de la UAI per visitar
centres en llista d’espera: 17
Des que el director del centre registra la incidència fins la
visita al centre de la UAI en 2014-15: al voltant de 2-3 mesos

• Disfòria de gènere: 3
• Alumnes amb armes blanques: 3
• Fòbia escolar: 2

• Agressions entre pares: 2
• Altres: 20

Peticions xerrades a claustres: 14 NO ATESES

INTERVENCIÓ EN SECUNDÀRIA
ATENCIÓ A LA DIVERSSITAT

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL

PDC, PMAR, Programes formatius de
qualificació bàsica, Programa de millora de
l'aprenentatge i el rendiment...

DITCA, PIES, Drogodependències,
tabaquisme, prevenció d’accidents de trànsit,
salut bucodental, ...

PLA DE CONVIVÈNCIA

NORTMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

PLA D’ORIENTACIÓ
ACADÈMICA I
PROFESSIONAL

PLURILINGÜISME

CONTRACTE PROGRAMA
PLA DE MILLORA
COMPENSATÒRIA (PASE, PAE, PAR, ÈXIT...)

PROGRAMA DE TRANSICIÓ

INTERVENCIÓ EN SECUNDÀRIA
DESESTRUCTURACIÓ
FAMILIAR

EXCÉS DE
PERMISIVITAT

•
•
•
•
•

Alumne 2on d’ ESO (repetidor)
Mare gitana-pare magrebí
Separada dos vegades
Forta depressió de la mare
Pare absent

•
•

•
•
•
•

Absentisme quasi total
Viu pràcticament al carrer
Consum de substàncies
Consum i venda de substàncies

•

•
•

FISCALÍA (14 anys)
Centre Reeducació de Menors

ANTECEDENTS
PSIQUIÀTRICS

Alumne de 2on d’ESO (repetidor)
Pares divorciats però amb noves
parelles a hores d’ara
Bon nivell econòmic
Tots dos molt permissius

•
•
•
•
•

Alumne de 1er d’ESO
Pare amb trastorn esquizofrènic
L’alumne viu amb la mare
El dos progenitors sense treball
La mare col·labora amb l’IES

•
•

Estima a la seua mare però sent
ràbia cap a ella i no sap perquè
Intolerància a la frustració
Provoca parts i expulsions

•
•
•
•

Nombroses conductes disruptives
Cap motivació per l’estudi
Parla en excés de sexualitat
Conductes excèntriques

•
•
•

Aula de convivència
Expulsions del IES
Psicòleg privat

•
•
•

Aula de convivència
Expulsions de l’IES
Servicis Socials i USMI

•
•

CENTRE DE REEDUCACIÓ DE MENORS
INDICADORS DE RISC

• Absentisme escolar
• Desestructuració familiar
• Estil permissiu dels pares

• Intolerància a la frustració

CENTRE PENITENCIÀRI
INDICADORS DE RISC

• Desestructuració familiar
• Poca presència educativa dels pares
• Excés de permissivitat
• No tindre el graduat en ESO
• Consum de hachís en 1er. d’ESO
• Sensació de poder sobre els iguals i, fins i tot, sobre els adults
• TOTS: intolerància a la frustració (roba de marca, sabatilles, motos-cotxes, cocaïna, etc.)

CENTRE REEDUCACIÓ DE MENORS / CENTRE PENITENCIÀRI
ELEMENTS PROTECTORS

• Graduat en ESO
• Pràctica continuada de l’esport
ALTRES ASPECTES

•Sobre diagnòstics de TDA-H
• Millora substancial de la intervenció en “assetjament escolar” però increment d'actituds
masclistes.

MODEL TÈCNIC D’INTERVENCIÓ MÉS HABITUAL EN SECUNDÀRIA

ALUMNE/A

FAMÍLIA

Tècniques

Tècniques

“Modificació de
Conducta”

Programa de Mediació
Aula de Convivència
Expulsions

Assessorament

DERIVACIONS

Servicis Socials
SEAFI
USMIA
Altres

Principis actius aprovats per el TDAH en España

TIPO QUÍMICO

PRINCIPIO ACTIVO

Inhibidor selectivo de la recaptación
de noradrenalina y la dopamina

METILFENIDATO

Inhibidor selectivo de la recaptación
de noradrenalina

Rubifén – Concerta – Medikinet- Ritalin

ATOMOXETINA
Strattera

El METILFENIDATO y la ATOMOXETINA son los únicos medicamentos que han
mostrado una eficacia clara en la reducción de los síntomas del TDAH
(Instituto Nacional de Excelencia para la Salut y los Ciudadanos NICE,2009)

En España entre els anys 1992 i 2001 l’ús del metilfenidat es va multiplicar per sis
(Criado et al., 2003)

Dades de 2008 a 2011 (Palomino Aguilar MD, Martín Calero MJ, Pérez Guerrero C.)
• En eixos anys les dispensacions d’Strattera es duplicaren

• Les vendes de MTF augmentaren 1,6 veces. Concerta sigué l'especialitat més
utilitzada.
• El cost anyal del consum d’Strattera sigué sis vegades superior a la despesa mitja
farmacèutica per càpita i el de Concerta 4,6 vegades
• En 2011 l’import total de despesa en MTF i ATX sigué de 70 milions d’euros en
tota España.

MODEL D’INTERVENCIÓ
PSICOPEDAGÒGICA
UNITAT D’ATENCIÓ i INTERVENCIÓ

U.A.I.

Gestió del conflicte
ADULTS
Professors, pares…

Educar en el conflicte sense haver
segut educat en el conflicte

Impartir justícia pot resoldre el
conflicte social però no el personal

XIQUETS I
ADOLESCENTS

Reprodueixen el model adult de
resolució de conflictes

Visió justiciera como única forma de
resolució del conflicte

EL CONFLICTE ES UNA OPORTUNITAT PEDAGÒGICA

PROGRAMES D’INTERVENCIÓ
AUTORS

ANY

ÀMBITS

PROGRAMA COGNITIVO-CONDUCTUAL

Kendall, Padawer y
Zupan

1980

Alumne

Conductuals
Cognitives

6 setmanes

PARA Y PIENSA

Kendall, Ph.C.

1980

Alumne

Conductuals
Cognitives

22 sessions

ENTRENAMIENTO EN AUTOINSTRUCCIONES
VERBALES

Kirby y Grimley

1986

Alumne

Cognitives

Goldstein

1990

Alumne

Conductuals
Cognitives

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN SOLUCIÓN
DE PROBLEMAS EN GRUPO

Goldstein y Pollock

1988

Alumne

ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES PARA NIÑOS
CON PROBLEMAS DE CONDUCTA

Bloomquist

1996

Alumne
Pares

Conductuals
Cognitives
Emocionals
Socials

PROGRAMA PARA AUMENTAR LA ATENCIÓN Y LA
REFLEXIVIDAD
PIAAR-R 1 (7-11años) PIAAR-2 (12-14 años)

Gargallo

1997

Alumne
Aula

Conductuals
Cognitives

ESCePI: enseñanza de soluciones cognitivas para
evitar problemas interpersonales

García, EM. y
Magaz, A.

1997

Alumne

Cognitives
Socials

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN EL AULA

Miranda y otros

1999

Alumne
Aula

Conductuals
Cognitives

PROGRAMA

MODELO COGNITIVO-CONDUCTUAL INTEGRADO

TÈCNIQUES

Conductuals
Cognitives
Emocionals
Socials

ALTRES

6 setmanes

Treballa 10 àrees
2 a 12 anys
25 sessions 20’-30’
30 sessions 20’-30’

PROGRAMES D’INTERVENCIÓ
AUTORS

PROGRAMA
APRENDER A CONVIVIR

SER PERSONA Y RELACIONARSE

MANUAL DE AUTOCONTROL

PROGRAMA DE COMPETENCIAS CONDUCTUALES
Y ACADÉMICAS ABC
Programa PEHIA
Enseñanza de habilidades interpersonales para
adolescentes
PROGRAMA MULTICOMPONENTE PARA NIÑOS,
PADRES Y PROFESORES

APRENDER A SER PERSONAS Y CONVIVIR: UN
PROGRAMA PARA SECUNDARIA

Jares

Segura, M..

Braujo, I.; Besada, I
Fares, O.
Pelhan et al.

Inglés Saura, C.J.

Miranda, Presentación,
García y Siegenthaler

Trianes, M.V.
Fernández-Figarés, C.

ANY

ÀMBITS

2001

Aula
Alumne

2002

TÈCNIQUES

ALTRES

Conductuals
Cognitives
Emocionals
Socials

Gestió democràtica de
l’aula

Aula
Alumne

Cognitives
Emocionals
Socials

Nivell I: 1er.-2on ESO
Nivell II 3er.-4rt ESO
Gratis per internet

2005

Alumne

Cognitives
Emocionals
Socials

Gratis per internet

2005

Aula
Alumne
Pares

2007

2009

2009

Conductuals
Cognitives
Emocionals
Socials

Aula
Alumne

Conductuals
Cognitives
Emocionals
Socials

Aula
Alumne
Pares

Conductuals
Cognitives
Emocionals
Socials

Aula
Alumne

Conductuals
Cognitives
Emocionals
Socials

12 a 18 anys
8 sessions
Ed. Pirámide

Ed. Desclee de Brouwer

PROGRAMES D’INTERVENCIÓ
PROGRAMA

AUTORS

PROGRAMA DEUSTO
Desarrollo de habilidades sociales

Marroquin, M.

Programa PEDE
Programa escolar de desarrollo emocional

Lozano, L;
García, L.;
Pedrosa;
Illanos, A.

¿CÓMO EDUCAR LAS EMOCIONES?
La inteligencia emocional en la infancia y la adolescencia

RELAJACIÓN EN EL AULA
Recursos para la educación emocional
Selección de las principales actividades del programa TREVA
VAR: Programa de intervención con menores (bloque VAR)
En: “TDAH y trastornos del comportamiento en la infancia y
la adolescencia.

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN COGNITIVO-CONDUCTUAL
PARA NIÑOS CON TDA-H

Bisquerra, R. i altres

López, L.

C. Soler
A. Romero
(Coords.)
Orjales, I.
Polaino-Lorente, A.

ANY

ÀMBITS

2010

Alumne
Aula

2011

Alumne
Aula
Pares

TÈCNIQUES
Conductuals
Cognitives
Emocionals
Socials

ALTRES
20 sessions
Ed. Mensajero

Conductuals
Cognitives
Emocionals
Socials

Principado de Asturias
Gratis per internet

2011

Alumne
Aula

Conductuals
Cognitives
Emocionals
Socials

Cuaderno FAROS nº 6
Hospital Sant Joan de
Déu. Barcelona
Gratis per internet

2011

Alumne
Aula

Conductuals
Cognitives
Emocionals
Socials

12 tècniques de
relaxació vivencial
aplicades a l’aula
Ed. Wolters Kluwer

(Consultar
diapositiva
següent)

Conductuals
Cognitives
Emocionals
Socials

6 a 12 anys
(preferentment)

Alumne
Aula

Conductuals
Cognitives
Emocionals
Socials

6-12 anys
30 sessions de 45’-60’

2013

2014

Alumne

Ed. Pirámide

Ed. CEPE

PROGRAMES D’INTERVENCIÓ PER A PARES
PROGRAMA

AUTORS

ANY

ÁMBITS

TÈCNIQUES

ALTRES

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y ENTRENAMIENTO
A PADRES

Barkley

2000

Pares
Fills

Conductuals
Cognitives

10-12 reunions, una a
la setmana

INTELIGENCIA EMOCIONAL INFANTIL Y JUVENIL

Linda Lantieri
Prácticas guiadas
por D. Goleman

2012

Pares
Fills

Emocionals
Relaxació
Socials

De 5 anys fins
l’adolescència
Ed. Aguilar

DESARROLLO DE CONDUCTAS RESPONSABLES
Gobierno de Navarra

Mª A. Fernández
J. L. Idoate
Mª C.Izal
I. Labarta

No
consta

Pares
Fills

Conductuals
Cognitives
Socials

3 a 12 anys
Gratis per internet

EmPeCemos.
Manual para el entrenamiento de padres y madres en
habilidades de resolución de problemas de conducta
infantil.

E. Romero, P. Villar,
M. A. Luengo, J. A.
Gómez Fraguela y
Z. Robles.

2013

Pares
Fills

Conductuals
Cognitives
Socials

12 sessions de 90’ c/u
Aplicació en grup entre 4
y 14 persones
5 a 11 anys
Ed. CEPE

PSICOHAEM: Programa de intervención con padres.
En: “TDAH y trastornos del comportamiento en la
infancia y la adolescencia.

C. Soler
A. Romero
(Coords.)

2013

Pares
Fills

Programa EDUCA. Escuela de padres

Díaz-Sibaja, MA
Comenche, I.
Díaz, I.

2014

Pares
Fills

Conductuals
Cognitives
Emocionals
Socials
Conductuals
Cognitives

6 a 12 anys
(preferentment)
Ed. Pirámide
2 a 12 anys
Ed. Pirámide

OMS
“Cap factor per si sol explica perquè alguns individus tenen comportaments
violents cap a altres. És la conseqüència recíproca de factors individuals,
relacionals, socials, culturals i ambientals”

MACROESTRUCTURA SOCIAL

VALORS CULTURALS ESPECÍFICS

MIJTJANS DE COMUNICACIÓ…

ÀMBITS D’INTERVENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA

CENTRE

FAMÍLIA

ALUMNE/A

EXTERNS
USMI,
SEAFI,
SERVICIS
SOCIALS,
FISCALÍA…

AULA

Per educar a un xiquet és necessària
tota la tribu
Proverbi africà

TIPUS DE TÈCNIQUES D’INTERVENCIÓ

CONDUCTUALS

COGNITIVES

CENTRE
AULA
ALUMNE
FAMÍLIA

SOCIALS

EMOCIONALS

MACROESTRUCTURA SOCIAL VALORS CULTURALS ESPECÍFICS

MITJANS DE COMUNICACIÓ…

INTERVENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA ESCOLAR MULTIDIMENSIONAL

CONDUCTUALS

CENTRE
AULA
COGNITIVES

ALUMNE/A
FAMÍLIA

EXTERNS

SOCIALS

EMOCIONALS

CARACTERÍSTIQUES INTERVENCIÓ ESCOLAR MULTIDIMENSIONAL

SISTÈMICA

ECOLÒGICA

SISTEMÀTICA
CONTINUADA
EVALUADA
COORDINADA

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
Principis bàsics
FASE I: RECOLLIDA D’INFORMACIÓ


De l’alumne



De la família



Del centre educatiu



Altres instàncies

FASE II: INTERVENCIÓ


Hipòtesi diagnòstica



Organització de la intervenció



Mètodes i tècniques d’intervenció
o A nivell de CENTRE
o A nivell d’AULA
o A nivell INDIVIDUAL
o A nivell de FAMÍLIA



Coordinació amb instàncies EXTERNES al centre

FASE III: AVALUACIÓ
 Formativa
 Sumativa
 Seguiment

4 Carpetes amb materials tècnics de suport

PRINCIPIS BÀSICS EN LA IMPLEMENTACIÓ DEL PROGRAMA D'INTERVENCIÓ

1.

EL PITJOR PLA ÉS EL QUE NO S'APLICA O S'APLICA DE FORMA INCONSISTENT. Les
conductes disruptives no desapareixeran en poc de temps; el fet que continuen produint-se
durant la seua implementació no ha de ser motiu de desànim entre els professionals ni de
desconfiança en les seues possibilitats terapèutiques.

2.

Tot el professorat ha de tindre clar com actuar quan es produïsca un comportament disruptiu o
desafiant per part de l'alumne i aplicar la mesura amb la major serenitat possible.

3.

Cap de la mesures adoptades, per ella mateixa, aplicada de forma aïllada resoldrà els
problemes.

4.

L'aplicació continuada i coordinada de totes les mesures i tècniques acordades en tots els
àmbits: centre, aula, individual, família i altres (SEAFI, USMI, Servicis Socials,...), incrementa
considerablement la probabilitat d'efectivitat.

5.

L'aplicació de totes estes mesures és plenament compatible amb les d'índole disciplinària que
adopte el centre

PRINCIPIS BÀSICS EN LA IMPLEMENTACIÓ DEL PROGRAMA D'INTERVENCIÓ

6. Tots els plans, per complets que siguen, resulten més efectius quan es van modificant per a
adaptar-se a l'evolució de l'alumne.

7. Al principi de la implementació del programa es recomana encaridament que els professionals
participants es reunisquen amb una periodicitat setmanal/quinzenal, o quan es produïsca algun
fet especialment rellevant. A poc a poc es podran distanciar més aquestes reunions de
coordinació, però en cap cas han de ser abandonades; hauran de continuar fins que l'alumne
finalitze la seua estància en el centre o s'aconseguisca resoldre el problema de forma
consistent.
8. Un castic és més eficaç quan s'aplica de forma immediata, encara que la sanció siga lleu, que
quan es demora en el temps, encara que la sanció siga intensa. Cap conducta s'elimina si el
castic no va acompanyat del reforç positiu de la conducta alternativa
9. El conflicte és una oportunitat per al creixement personal de totes les parts implicades, així com
una guia per als educadors.
10. Procurar centrar l'atenció més en el xiquet que en l'alumne.

COMISSIÓ DE SEGUIMENT
Objectius: - Coordinar la intervenció de tots els professionals
- Garantir l'aplicació del pla durant tot el temps que fóra necessari
- Elaborar hipòtesi explicativa

ACTUACIÓ
• Coordinador

Responsable
Direcció
(o Cap d’Estudis)

• Membres de la Comissió

Direcció (J.E.),
Orientador/a
Tutor/a

• Informar a la resta de professionals del centre

Claustre o CCP

• Reunions de l’equip de seguiment


Planificació de les reunions ordinàries:
 A tres mesos vista (mínim)
 Periodicitat al principi setmanal/quinzenal



No han de durar més de mitja hora (no dedicar més de 10 minuts a les conductes des
adaptades de l’alumne; centrar-se en les actuacions dels professionals)

Tot l’equip

• Adaptació del programa als canvis de l’alumne

Tot l’equip

• Valorar l’eficàcia de les tècniques suggerides i proposar altres diferents

Tot l’equip

• Convidar als pares a alguna reunió

Direcció o C.E.

CENTRE
Objectius
 Tots els professors han de saber què fer quan es produïsca un comportament disruptiu greu del xiquet i
actuar tots de la mateixa manera
 Millorar el clima de convivència de tot el centre

ACTUACIÓ

Responsable

• Què fer quan es produïsca una conducta disruptiva fora de l’aula?:
pati, corredors, menjador….

TEMPS-FORA
 DEPENDÈNCIES INTERIORS (corredors, escales, biblioteca, etc.): se li portarà
a un lloc apartat, pot ser l’aula de convivència o, si no fora possible, a alguna
tutoria o despatx (procurar que no siga el del director/a, però si no queda una

altra opció ell/a no haurà no haurà d’estar present)

 DEPENDÈNCIES EXTERIORS: Pati, classe d’Educació Física, etc.: si no es pot
portar al lloc habitual, utilitzar algun racó apartat del pati

TOT EL
PROFESSORAT

ACTUACIÓ

Responsable

• COM FER-HO?
 Quan se li porte al lloc d’exclusió no se li deu parlar (encara que insulte)
 Durant tot el temps que dure el període d’exclusió el professor/a romandrà amb
ell/a però tampoc li parlarà, encara que continue cridant, insultant, etc.
 Vigilar que no intente trencar cap objecte del despatx, ni auto agredir-se
 La duració del temps d’exclusió serà d’uns 2-3 minuts comptats des del moment
que es tranquil·litze (en total no hauria de durar més de 20-25 minuts)
 Quant finalitzen els 2-3 minuts no se li recordarà els motius de l'exclusió ni se li farà
cap “sermó”
 El professor/a que li acompanye s’interessarà “sincerament” pel seu estat d’ànim
(cóm et sents ara?) i siga quina siga l’emoció (enfadat, rabiós, cabrejat, tranquil,
trist, etc. ) haurà de ser acceptada i respectada sense qüestionar-la.
 Només en aquells casos en que s’evidencie que l’alumne vol comptar el que ha
passat, se li escoltarà sense jutjar la seua conducta i, quan siga possible, haurà
d’animar-li que siga el propi alumne qui diga como havia d’haver-se comportat per
a evitar l’exclusió.
 Finalment l’acompanyarà tranquil al lloc que corresponga.
 Informar al professor/a tutor/a
 Si cal imposar-li una sanció es farà posteriorment a l’aplicació de la tècnica

TOT EL
PROFESSORAT

ACTUACIÓ

Responsable

• Claus per al professor/a que li poden ajudar quan intervinga davant una
conducta fortament disruptiva de l’alumne i no sentir-se arrossegat per la seua crisi
comportamental o desafiador
 Tindre molt clar com han d’actuar
 Comprendre que la conducta alterada de l’alumne és la conseqüència d’unes
condicions psicològiques especialment dures.
 Fer sentir al xiquet-a que els professors/es estan de la seua part, que li volen
ajudar; la qual cosa no suposa disminuir en cap manera la intensitat de la
seua actuació.
 Deixar-se arrossegar per la crisi de l’alumne perjudica l’estat emocional del
professor/a i l’efectivitat de la intervenció educativa. La crisi la té l’alumne, no
el professor/a.

TOT EL
PROFESSORAT

ACTUACIÓ

Responsable

• Tutor complementari
 Si és possible que no li done classe
 L’alumne/a pot fer i després comentar amb ell un xicotet escrit amb els moments
del dia que li hagen resultat especialment agradables i desagradables.

Selecció:
Comissió de
seguiment

 Comprendre més que jutjar. Ajudar-li a que siga ell mateix el que trobe solucions
als problemes que li van sorgint.
 Ajudar-li especialment que tinga “amics de confiança”

• Tutoria entre iguals
 Alumne de major edat, degudament preparat, que puga aconseguir la seua
confiança i al que puga acudir quan ho desitje.

• Recolzament en ret
• Expulsions prolongades
e



Participar en tasques socials: ONGs, Associacions, Policia Local, etc.

PROGRAMES PER LA MILLORA DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE




Implementar programa de MEDIACIÓ
Programa “AULAS FELICES”

Selecció:
Comissió de
seguiment
Comissió de
seguiment
Direcció

Cap d’Estudis

MEDIACIÓ

Activitats de 6 a 16 anys
MC. Boqué

Mediación en centros educativos
MC. Boqué

MEDIACIÓ

Junta de Andalucía

Webgrafía sobre MEDIACIÓ
• Material para la mejora de la convivencia escolar. Mediación en la resolución de conflictos. Consejería de Educación. Junta de
Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/convivencia/contenidos/mediacion.pdf
• Convivencia Escolar y resolución pacífica de conflictos. José Tuvilla Rayo. Consejería de Educación. Junta de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/convivencia/contenidos/convivenciaescolar.pdf
• Mediación en la práctica. Manual de implantación de un servicio de mediación escolar. Programa Arce.
http://issuu.com/iesportada/docs/mediacionlibro/3 > Descargar en pdf
• Tiempo de Mediación. Mª Carme Boqué Torremorell. Consejería de Educación. Junta de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/convivencia/contenidos/tiempomediacion.pdf
• Educar desde el conflicto. Guía para la Mediación Escolar. J.A. Binaburo Iturbide y Beatriz Muñoz Maya. Consejería de
Educación. Junta de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/convivencia/contenidos/educardesdeelconflicto.pdf
•Educar en y para el conflicto. Cascón, F. Cátedra Unesco sobre Paz y Derechos Humanos, 2001.
http://portal.unesco.org/es/files/32675/11455277791edconflicto.pdf/edconflicto.pdf
• ¿Cómo pueden ayudar las familias a resolver los conflictos en los centeros educativos? Aportaciones desde las técnicas de
negociación y la mediación a la mejora de la convivencia.
Laura García Raga, Carmen Heras Martínez. CEAPA, 2008.
http://www.ceapa.es/c/document_library/get_file?uuid=21effd74-2c0f-4147-8f0a-180c2297be1d&groupId=10137
• Todo sobre mediación:
http://www.todosobremediacion.com.ar
• Solo Mediación:
http://www.solomediacion.com
• PREVI: Convivència i mediació escolar. http://cefirevalencia.edu.gva.es/

PROGRAMES PER A MILLORAR LA CONVIVÈNCIA

JUAN CARLOS TORREGO

AULAS FELICES

Virtudes y Fortalezas (M. Seligman)
•

•

•

SABIDURÍA
- Amor por el conocimiento
- Creatividad
- Curiosidad
- Juicio
- Perspectiva
CORAJE
- Valor
- Perseverancia
- Honestidad
- Entusiasmo
HUMANIDAD
- Amor
- Amabilidad
- Inteligencia social

• JUSTICIA
- Civismo
- Imparcialidad
- Liderazgo
• MODERACIÓN
- Perdón
- Humildad
- Prudencia
- Autocontrol
• TRASCENDENCIA
- Disfrute de la belleza
- Gratitud
- Esperanza
- Sentido del humor
- Espiritualidad

AULA: EQUIP EDUCATIU
ACTUACIÓ
• Conductes disruptives lleus: el professor-a prendrà les mesures oportunes
• Conductes disruptives enregistrables dins de l’aula
 Concretar-les. Generalment són:
1.
2.
3.
4.

Amenaces i/o agressions als iguals
Conducta desafiadora amb el/la professor/a
Intentar escapar-se de l’aula
Interrompre el funcionament de la classe durant més de 5 minuts consecutius

 S’aplicarà el temps-fora en els termes explicitats anteriorment

• Conductes adaptades enregistrables dins de l’aula
 Concretar-les
1.
2.

Han de ser alternatives a les disruptives
Procurar que siga el mateix alumne qui les propose

• Registre, compensació i conseqüències

El tutor/a registrarà les conductes disruptives i les adaptades
Davant de cada conducta disruptiva l’alumne proposarà una conducta adaptada alternativa
Si realitza l’alternativa en el temps acordat ell mateix esborrarà l’anotació de la disruptiva
Cada tres conductes adaptades consecutives s’adjudicarà el reforç i s’informarà per escrit a la família
mitjançant el mateix alumne-a (el número és orientatiu)
 Cada tres conductes des adaptades consecutives s’informarà, també per escrit a la família (valorar si
l’entrega la fa l’alumne/a o el/la tutor-a) (el número és orientatiu)





AULA: EQUIP EDUCATIU
ACTUACIÓ
• Normes de funcionament de l’aula (1er. - 2on ESO)







M’AGRADA QUE ME TRACTEN BÉ
Els alumnes han de participar en la seua elaboració (FONAMENTAL)
Han de ser poques
Texts breu, senzill i molt clar
Poden modificar-se al llarg del curs, sempre amb la participació dels alumnes
Establir també les sancions (amb vist i plau del tutor/a)

• Disposició física de l’alumne en el aula





Situar prop del professor
Minimitzar distractors: p.e. no posar junt a una finestra, apartat de la paperera, etc.
Prop d’altres alumnes que puguen actuar com a models
Que en la taula només tinga el material necessari per treballar en cada moment

• Programa de modificació de conducta
 Aplicació en els termes establits en coordinació amb el/la orientador/a
NOTA: Si s'aplica economia de fitxes, es recomana no utilitzar el «cost de resposta»

• Contracte de conducta

 Quant així es considere i en col·laboració amb l’orientador/a
 Es desitjable que el firmen pares, tutor-a, orientador-a i l’alumne

• Tutor-a de material
Si ho accepta, un company/a de classe pot ajudar-li a comprovar que ha anotat els deures per al proper
dia, dates de les avaluacions, materials que ha de portar a classe a l’endemà, etc.

AULA: EQUIP EDUCATIU
ACTUACIÓ
• Millora del rendiment acadèmic











Ajudar-li a organitzar les tasques que haja de fer en classe
Assegurar-nos de que ha comprés bé el que se li demana
Assegurar-nos TOTS EL DIES de que comprèn i anota les tasques que ha de fer a casa
Els “oblits” i les faltes d’atenció són habituals en aquestos xiquets-es, poden semblar intencionats i
excessius però moltes vegades no són conscients.
Tindre en consideració que solen ser més lents a l’escriure que la resta
Animar-li públicament davant els progressos acadèmics i de conducta
Assegurar-se que coneix bé les dates de les avaluacions
Assegurar-se que comprèn bé els continguts de les preguntes de les avaluacions
Si fora necessari donar-li més temps que a la resta per fer el exàmens
Recordar-li que revise les respostes que ha donat

NOTA: alguns d’aquestos alumnes poden tindre Altes Capacitats

• Altres recomanacions











Dirigir-se a ell pel seu nom
Saludar amb amabilitat quan es trobe fora de l’aula
Evitar comentar públicament les dificultats acadèmiques i conductuals
Evitar gestos, paraules o tons despectius
Intentar reprendre’l, quan es puga, en privat o en veu baixa
Reconèixer-li públicament les conductes adaptades
És poc recomanable entrar en confrontacions directes
No enjudiciar ni fer descalificacions generals, centrar la intervenció en conductes concretes.
Donar credibilitat a la seua paraula mentre no tinguem evidència que ens mentix
Utilitzar alguna qualitat positiva com a referència per a la resta d’alumnes de la classe

AULA DE CONVIVÈNCIA
ACTUACIÓ
• Tècniques emocionals i socials
 Activitats dels programes de:
o “Mediación”de MC Boqué
o “Aulas Felices”
o “Ser persona y relacionarse” I y II de M. Segura
• Spivack y Shure: identificaren els pensaments necessaris per poder solucionar problemes interpersonals.
Estos pensaments estan atrofiats o falten en molts delinqüents i en persones amb problemes constants de
convivència… el problema no és la falta de voluntat (“ser roïns”), sinó d'enteniment (“no veuen una altra cosa”)
 Pensament CAUSAL: On està el problema?
 Pensament ALTERNATIU: capacitat per a generar solucions
 Pensament CONSECUENCIAL: preveure les conseqüències dels actes, propis i aliens
 Pensament de PERSPECTIVA: posar-se en el lloc de l'altre, eixir de l'egocentrisme
 Pensament MITJANS-FI: tindre objectius i seleccionar els mitjans per a aconseguir-lo

• Tècniques de reducció de la impulsivitat (en col·laboració amb l’orientador-a)





El Semàfor, Volcà, Respiració, combinades
Tècnica de “Control de la ira” de Hugges
Tècniques de relaxació en grup
Tècniques de meditació en grup

• Tècniques de resolució de conflictes (en col·laboració amb l’orientador-a)
 Tècnica de control de la ira de Hugges
 Mètode SOCS

INTERVENCIÓ INDIVIDUAL: Orientador-a
GRUPS DE TÈCNIQUES (Orientador-a)
 Aspectes previs a l’aplicació de les tècniques
 Identificació de les tècniques actuals d’AFRONTAMENT
 Tècniques d’INTERVENCIÓ

Directors de SPE de la
província de Valencia

o Tècniques CONDUCTUALS
o Tècniques COGNITIVES
o Tècniques d’INTELIGÈNCIA EMOCIONAL
o Tècniques d’INTELIGENCIA SOCIAL
o Tècniques de desenvolupament INTEGRAL
 Avaluació i seguiment

Orientadors IES i
gabinets adscrits al
SPE V-10
Orientadors IES y
gabinets adscrits al
SPE V-02

INTERVENCIÓ AMB LA FAMÍLIA
 Objectiu: Aconseguir la màxima col·laboració possible de la família
NOTA: Adaptar quan l’alumne visca amb família d’acollida o en residència

ACTUACIÓ
• Identificar elements protectors i de des protecció
• Informació sobre las característiques bàsiques del programa
• Expressió de l’afecte versus límits conductuals
• Targeta de seguiment: acadèmic i conductual
• Horari estable per realitzar les tasques de l’institut
• Aplicació del temps-fora a casa
• Incorporació progressiva de tècniques no estrictament conductistes
• Conèixer als amics del seu fill/a, on van i que solen fer quan són fora de
casa
• Moments de família
• Contacte ràpid amb l’orientador/a
• Participació en les reunions de l’equip d’intervenció del col·legi

Responsable

FAMILIA: programes
Si l'actitud de la família ho permet

“Trastorn de l’apego reactiu”
DSM-5

313.89 (F94.1)

LA MARE

Les tècniques esmentades no tenen eficàcia, cal tractament específic

COORDINACIONS EXTERNES
 Objectiu: coordinació de la intervenció amb entitats externes al centre.

COORDINACIÓ

Responsable

USMI

Servicis Socials
SEAFI
Conselleria de Benestar Social
Programa Director de la Subdelegació del Govern
Centro Mujer 24 horas
Teléfono del Menor
Fundación ANAR
Residències de Menors
ONGs
Policia Local
Altres

Orientador-a
i/o Direcció

CARPETES AMB MATERIALS TÈCNICS

CENTRE

AULA

INDIVIDUAL

FAMÍLIA

El programa final té més de 20 pàgines

CAUSES MÉS HABITUALS DE LA INEFICÀCIA DEL PROGRAMA
• Degudes a la UAI
 Intervenció tardana

 Selecció inadequada de les tècniques
 Molt poc, i de vegades inexistent, contacte amb l’alumne
 Absència de seguiment tècnic en l'aplicació del programa

• Degudes al CENTRE EDUCATIU
 Nombre elevat d’alumnes en algunes aules
 Coordinació ineficient entre els professionals
 Forma de aplicació de les tècniques

 Poca constància i duració en la aplicació del programa
 Falta d'adequació de les tècniques als canvis de l’alumne
 “L’element discordant”
 L’Orientador-a assegura que ha de intervindré en qüestions “clíniques”

CAUSES MÉS HABITUALS DE LA INEFICÀCIA DEL PROGRAMA
• Degudes a la FAMÍLIA
 Nul·la col·laboració i/o actuació educadora negativa

 No està en condicions adequades per a implicar-se

• Degudes a ALTRES estaments
 USMI: no col·labora amb l’institut, no informa de canvis en la mediació

 SERVICIS SOCIALES: no comparteixen tota la informació que tenen de la família
 FISCALÍA DE MENORS: poca coordinació amb els centres educatius
 SEAFI / Psicòlegs privats: no coordinen la intervenció tècnica amb els orientadors de l’IES

• Degudes a l’ALUMNE
 Ja sent el “saboret del poder”
 Trastorn psiquiàtric

LIBRO BLANCO DE LA PSIQUIATRÍA DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE

Cátedra Fundación Alicia Koplowitz
Página 36: “Línea estratégica 3: Coordinación intrainstitucional e interinstitucional
o Recomendación 3: “Diseñar, implantar y evaluar un modelo de coordinación de
SALUD con SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN y JUSTICIA que garantice la
continuidad de los cuidados de los niños, niñas y adolescentes en tratamiento”.

Página 37: Punto 7.9.2.
“Mejorar y ampliar los servicios y programas orientados a la salud mental y de
orientación psicológica para los niños y adolescentes, con especial atención a
aquellos con especial vulnerabilidad”.

ADMINISTRACIONS: Educació, Salut, Social i Justícia

COL.LEGI

SPE -DO
Gabinets

Centres de
Reeducació

INSPECCIÓ
UAI-PREVI
SERVICIS
SOCIALS

BENESTAR
SOCIAL

PLA
DIRECTOR

SEAFI
FISCALIA DE
MENORS
Fundación
ANAR

USMI

Mujer 24
horas

GRUME

ONGs

RESIDÈNCIES

Llei 12/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de Protecció Integral
de la Infància i la Adolescència de la Comunitat Valenciana.

OBJECTIU:

VIOLÈNCIA ZERO

 PROGRAMES PREVENTIUS de millora de la convivència en els centres
 PROGRAMES DE DETECCIÓ : Registre General del PREVI
 PROGRAMES D’INTERVENCIÓ PERSONALITZATS
•

Elaboració interprofessional

•

Aplicació continuada (Primària-Secundària) en els centres educatius i en la
família, amb suports tècnics especialitzats

•

Més recursos personals però també legislatius, p.e. per aconseguir més

eficàcia en la intervenció amb les famílies
•

Millor coordinació entre les administracions: Educació, Sanitat, Benestar
Social i Justícia

•

Avaluació continuada i coordinada del programa durant tot el període
d’escolarització

CENTRES EDUCATIUS: més suports als mestres que treballen dia rere dia amb
estos xiquets/tes i més orientadors/es especialitzats/des en l’àmbit de la
convivència.

Content tornaria a ser

el xiquet que va jugant,
absent, pel mig del carrer,

d'aquell meu carrer d'abans.
Carrer on jugàvem tots,

els més menuts i els més grans,
carrer de terra i de pols,

que així era el carrer Blanc.
L'única seguretat (1976)
Raimon

PREVI
Toda

persona tiene
derecho a verse libre
de opresión, de la
humillación repetida e
intencionada, tanto en
la escuela como en el
ámbito social.
OLWEUS (2006)

Vicent Prieto Rubio
XÀTIVA 19-11-2015

