
El “bullying” o assetjament escolar cada vegada és 
més freqüent i amb l’aparició de l’Internet i les Xarxes 
socials, que faciliten l’anonimat i fan molt més perillós 
aquest fenomen, s’ha adquirit una nova dimensió per 
l’impacte global i immediat que pot tenir qualsevol 
difamació. 

L’Alan, un adolescent de 17 anys, es va suïcidar el 24 de 
desembre del 2015, després de patir “bullying” durant 
dos anys.

Arran d’aquest fet i del veritable problema relacionat 
amb el “bullying” que patim a la majoria d’escoles de 
Catalunya, El FC Barcelona i el Col·lectiu Fu han elaborat 
el “Manifest Alan”, un manifest que té la intenció de 
col·laborar amb la tasca dels professionals de l’àmbit 
educatiu a l’hora de conscienciar als alumnes i a la 
societat en general d’aquest greu problema que afecta 
entre un 10 i un 20% de l’alumnat.

L’objectiu actual és que el major nombre de persones 
s’adhereixi a aquest manifest mitjançant la seva 
signatura a través de la plataforma change.org i que es 
promogui la seva lectura a les aules, ja que el manifest 
inclou un llistat de 12 passos per eliminar el “bullying”, 
amb mesures de prevenció, intervenció i restitució.

El repte que es proposa als alumnes és que, després 
de llegir el manifest i de debatre’l, puguin generar 
idees que s’acabin convertint en projectes i que tinguin 
l’objectiu de fomentar la lectura del manifest a totes 
les aules de Catalunya i de cercar el màxim nombre de 
persones possibles que hi donin suport mitjançant la 
seva signatura. 
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BULLYING
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OBJECTIU

El Repte Real apadrinat per l’Hospital Sant Joan de Déu i per la Fundació del Futbol Club 
Barcelona proposa dissenyar plans d’actuació per fomentar la divulgació i l’adheriment del 
major nombre de persones al “Manifest Alan” 

Amb aquest repte es contribueix a erradicar l’assetjament escolar conscienciant als alumnes i 
a la societat en general. També es promouen les pautes adequades per combatre el bullying a 
les escoles.

ELEMENTS CLAU

Per poder desenvolupar el 
repte real és necessari primer 
de tot fer una lectura i una 
reflexió sobre el “Manifest 
Alan”, així com investigar 
les causes i les conseqüències del 
bullying. També serà interessant 
esbrinar quines iniciatives ja s’han 
portat a terme per aconseguir 
signatures, per així plantejar altres 
accions eficients i innovadores que 
es puguin dur a terme. 

Així doncs, es plantegen diverses 
qüestions fonamentals: 

· A quins col·lectius creiem que 
ens podem dirigir per 
aconseguir el seu suport?
· Quins canals de 
comunicació podem 
utilitzar perquè ens ajudin 
a difondre les nostres 
iniciatives?
· Com ens organitzarem 
per dur a terme el nostre 
projecte?
· Quins materials o 
elements necessitarem per realitzar les nostres 
accions? 

INFORMACIÓ EXTRA

· “Manifest Alan” a Change.org +link 
· Nota de premsa: “El Departament d’Ensenyament obligarà a totes les escoles públiques i a aprovar 
un projecte de convivència els propers 3 anys” +link
· Creu Roja ha creat un Programa Anti-bullying amb forma de concurs audiovisual +link
· Fundació ANAR d’Ajuda a Nens i Adolescents ha desenvolupat un programa de sensibilització 
que pretén conscienciar la ciutadania que tant si callen com si riuen, són còmplices de l’assetjament 
escolar. +link

CRITERIS DE VALORACIÓ

S’avaluaran els diferents projectes 
presentats i es seleccionaran els 3 
millors en funció dels següents criteris: 

· Factibilitat 

· Utilitat

· Innovació

DRETS D’IMATGE I 
AUTORIA

Els alumnes que presenten els seus 
projectes al concurs han de tenir 
signades les autoritzacions de drets 
d’imatge. 

L’escola, per la seva part, ha de tenir 
signat el conveni de cessió de les 
idees dels projectes perquè l’empresa 
o entitat que apadrina el repte en 
pugui fer ús si s’escau.

TERMINIS

Data límit per presentar les propostes 
al concurs: 25 de maig de 2018.

La confirmació de les propostes 
guanyadores serà la primera setmana 
de juny de 2018. 
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CONCURS

www.fundaciocreativacio.org
fundacio@fundaciocreativacio.org
972 245 000

Parc Científic i Tecnològic de la UdG
C/ Pic de Peguera 15, nº 25
17001 Girona

Proposem als nens i nenes participar en un 
concurs on podran desenvolupar totes les seves 
capacitats creatives per inventar solucions als 
reptes del futur.

Dirigit als alumnes de 5è i 6è de primària i 1r i 
2n d’ESO d’escoles que treballin les capacitats 
creatives i innovadores dels seus alumnes.

Les millors idees seran portades a la realitat per 
estudiants de cicle superior.

OBJECTIUS GENERALS

· Activar el potencial creatiu dels nens
· Practicar les fases del procés creatiu amb reptes 
reals
· Participar en un projecte real
· Fomentar l’esperit emprenedor per 
desenvolupar un projecte
· Promoure la innovació i la creativitat a l’aula
· Desenvolupar habilitats comunicatives
· Fer realitat les propostes i convertir-les en nous 
productes.

ALGUNES
DADES

5-10%
dels alumnes d’entre 10 i 

15 anys pateix assetjament 
escolar. 

2 de cada 10
alumnes pateixen

assetjament escolar
al món

+75%
Al 2016 els casos 

d’assetjament escolar 
van incrementar un 
75% respecte l’any 

anterior.

El 2016 la Fundació ANAR 
va rebre

d’ajuda per donar resposta 
immediata i orientació 

especial amb psicòlegs, 
treballadors socials i 

advocats front a proble-
mes d’assetjament.

52.966 trucades

DONEM SOLUCIÓ 
ALS REPTES DEL FUTUR

https://www.change.org/p/manifiesto-alan-contra-el-bullying%3Futm_source%3Dembedded_petition_view
http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/govern/notespremsa/300421/aquiproubullying-neix-programa-dinnovacio-lassetjament-centres-educatius-catalans.html
http://mediacionyviolencia.com.ar/bullying-imperdible-carta-de-la-cruz-roja-y-su-programa-contra-el-acoso-escolar-nyc-usa/
http://www.acabemosconelbullying.com/

