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RECOMANACIONS TRANSVERSALS:

1
Educar els infants i joves en el
coneixement dels seus drets i
deures.

2

3

Facilitar als infants i joves
canals d’informació i denúncia,
garantint la confidencialitat i
accessibilitat.

Implicar els infants i joves
en iniciatives de participació
i protecció destinats al seu
benestar.

RECOMANACIONS ESPECÍFIQUES:

4
ÀMBIT DELS MITJANS
DE COMUNICACIÓ:
Sensibilitzar els mitjans de
comunicació en el tractament
responsable del bullying, evitant una
visió simplista de la problemàtica
i promovent un enfocament
constructiu.

7
ÀMBIT FAMILIAR:
Acompanyar les famílies facilitant
formació en la prevenció del
bullying i promoure grups
d’autosuport que proporcionin
informació i recursos psicològics i
legals si el problema els afecta.

10
ÀMBIT LEGISLATIU:
Requerir el certificat de formació
sobre protecció dels infants a tots
els professionals que treballen amb
infants i joves (tècnics esportius,
mestres, sanitaris, psicòlegs,
monitors, advocats ...).

5

6

ÀMBIT ESCOLAR:
Millorar el coneixement i
formació del personal docent a
fi de garantir la implementació
del protocol des de la prevenció
fins a la intervenció. Fer
extensiu el coneixement sobre
el protocol a les famílies.

8

ÀMBIT ESPORTIU I OCI:
Crear un protocol específic que
prevegi un acompanyament
integral (des de la prevenció fins
a la intervenció) fora de l’àmbit
escolar.

9

ÀMBIT COMUNITARI:
Promoure el treball en xarxa
entre diferents agents implicats,
com el sanitari, els cossos de
seguretat i l’administració per
fer detecció i seguiment dels
casos particulars.

ÀMBIT ACADÈMIC:
Els plans educatius - curriculars han
d’incorporar informació sobre la
prevenció i intervenció de qualsevol
forma de violència en totes les
titulacions acadèmiques que impliquin
relació amb els nens i nenes.
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