
 

 

 
 

TALLER 

PROTOCOL DE DETECCIÓ I INTERVENCIÓ DE 
L’ASSETJAMENT ENTRE IGUALS A L’ÀMBIT 

ESCOLAR 
 

 

Dates 15 i 16 de febrer de 2019 
Lloc 

Palma (Mallorca) 

Horari 

 

Divendres,  de 16:00 h. a 20:30 h.  
Dissabte,  de 09:30 h. a 14:00 h. 

Duració 9 hores 

Núm. de places 30 

Destinataris/àries Psicòlegs/ogues col·legiats/des, estudiants de Psicologia i altres professionals. 

Objectius 

▪ Conèixer les diferents fases del protocol de prevenció, detecció i intervenció 
d’assetjament escolar de les Illes Balears. 

▪ Treball en xarxa com a eina imprescindible per ajudar a l’alumnat i famílies afectades.  
▪ Practicar algunes tècniques i instruments de treball individual i grupal que s’apliquen 

als centres docents. 

Metodologia El taller combinarà explicació teòrica i activitats pràctiques. 

Programa 

 

▪ L’assetjament entre iguals en els centres docents. Conceptualització, rol dels diferents 
professionals docents i no docents en la intervenció del protocol, funcions de 
l’orientador/a del centre educatiu. 

▪ Detecció/valoració: mesures de protecció i notificació, entrevistes individuals 
(alumnat i famílies), sociomètric (CESC), cercle d’amics, reunió de gestió del cas.   

▪ Valoració/Intervenció: mètode Pikas, reunió restaurativa, reunió de tancament, 
informe final, el programa d’assessorament i intervenció psicològica per a alumnes 
víctimes d’assetjament entre iguals i altres recursos de suport.  

▪ Pla de seguiment: La intervenció segons el rol i “perfil” de l’alumnat afectat. 
Intervenció segons la situació detectada o segons el col·lectiu afectat.  

Ponents 

MARTA ESCODA TROBAT 
Directora de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar. Conselleria d’Educació i 
Universitat 

Preu matrícula 

 PREU MATRÍCULA 

▪ Col·legiats/des Mallorca 50 € 

▪ Col·legiats/des Menorca i d’Eivissa i Formentera 
Gratuït 

(ingrés del 50% de la matrícula que es 

tornarà una vegada finalitzat el curs) 

▪ Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des 40 € 

▪ Estudiants de Psicologia precol·legiats 30 € 

▪ Estudiants de Psicologia, Màster PGS i altres màsters 
universitaris homologats de Psicologia 

40 € 

▪ Psicòlegs/ogues no col·legiats/des i altres professionals 80 € 

Devolució Matrícula Només es procedirà a la devolució quan hi hagi una causa justificada de força major. 

Termini 
d’inscripcions 

Fins el 5 de febrer de 2019.  
La impartició del curs queda subjecte a la inscripció d'un nombre mínim d'alumnes. 

Inscripcions 

1.- Realitzar la inscripció i el pagament de la matricula per TPV mitjançant la pàgina web 
del COPIB (http://www.copib.es/cursos/20190215MA). 
2.- Les places seran assignades una vegada remès el formulari al COPIB. 

Certificació S’emetrà certificat d’assistència i aprofitament si hi ha una assistència mínima del 80%.  

Lloc de realització Seu del COPIB, carrer Manuel Sanchis Guarner núm. 1 de Palma. 

 

http://www.copib.es/cursos/20190215MA

