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NUS som una cooperativa sense afany de lucre integrada per un equip
interdisciplinar de professionals de les arts escèniques i el món social.
Desenvolupem accions i processos transformadors amb perspectiva
feminista i comunitària, des de la creativitat i la cura, per tractar
temàtiques socials i visibilitzar i transformar les relacions de poder.

NUS és coneguda per la seva llarga trajectòria en teatre social però també
per les seves accions formatives, facilitacions i assessoraments en l’àmbit
de l’economia social i solidària. NUS és tot un referent en visibilitzar i
incidir en problemàtiques com les violències masclistes o l’assetjament,
però també és un laboratori des d’on abordar noves problemàtiques, 
revisar-les i afrontar-les col�lectivament. NUS ofereix accions i processos
des de l’experiència i amb garantia d’èxit, però també és un col�lectiu àvid
de nous reptes.

NUSaltres
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Des de NUS entenem el bullying i el ciberbullying com una problemàtica social que
afecta a tota la comunitat. La càpsula formativa que presentem pretén fer un
primer pas cap a la prevenció   de l'assetjament entre iguals, promovent el
coneixement i l'empoderament del professorat per a la construcció de  nous models
de convivència.

Tecnologies i xarxes socials com a aliades en el procés de prevenció i detecció.
Sovint davant el ciberassetjament la primera reacció és criminalitzar les TIC i xarxes
socials virtuals,  o abordar-les des de la perspectiva de riscos i la cultura de la por.
Aquesta actitud contraresta amb la possibilitat de remar a favor dels canvis que ja
s’estan donant, per prevenir i actuar davant la violència escolar també amb i des
dels espais virtuals.

Prevenció de l'Assetjament i  Ciberassetjament

NUS COOPERATIVA |  www.nus.coop  |  info@nus.coop

FITXA TÈCNICA

Càpsula Formativa Sensibilització i prevenció | 3h de durada

*Aquesta càpsula es pot complementar amb altres sessions de formació per tal d’abordar
la detecció i l’actuació en casos d’assetjament. 

Formadores | Equip NUS Cooperativa

Nº participants | Minim 10 màx 30 persones 

Modalitat | Presencial (versió Online disponible: min 5 persones màx 90)
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Identificar i visibilitzar les formes en què es presenta l'assetjament a l'escola, i a través de les
TIC i xarxes socials (Bullying i Ciberbullying), com formes de violència contra la infància.
Sensibilitzar de la importància del treball preventiu dins els nostres entorns pedagògics
Prendre consciència de les condicions que poden portar al Ciberbullying i d’aquelles que en
contraresten els factors de risc.
Descriure els efectes que té l’ assetjament en els rols d'agressors, víctimes i espectadors
respectivament.
Reflexionar sobre la manera com es poden abordar les situacions de violència entre iguals
que tenen lloc dins i fora de l’escola, per fomentar la implementació de mesures preventives
en els centres educatius.  
Reflexionar sobre el paper del poder i la responsabilitat de cadascú davant les situacions de
violència.

Objectiu General
Formar el professorat i personal no docent dels centres educatius en materia de Prevenció del 
Bullying i Ciberbullying incorporant metodologies artístiques i participatives   per promoure
l’empoderament de tota la comunitat educativa.

Objectius Específics

*En modalitats d’activitat de vàries sessions es poden incorporar objectius vinculats a la Detecció
i l’Actuació en casos d’assetjament.
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Objectius
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Sensibilització i Prevenció Assetjament i ciberassetjament
Identificar i visibilitzar les formes en què es presenta l'assetjament  entre iguals, i a través de les
TIC i xarxes socials. (Bullying I Ciberbullying). 
Rols principals i motivacions: pensaments, sentiments i desitjos de cada rol. 
Cultura de grup: Identificar què ens fa actuar? Què ens paralitza?

*En modalitats d’activitat de vàries sessions es poden incorporar els continguts següents:
Detecció
Observació continuada situacions de risc i tipificació

Actuació.
Resposta integral des de l'aturada de la violència i fins a la reparació
Solucions col�lectives davant una situació d’assetjament entre iguals: Conèixer i fomentar les
respostes assertives. 
Fomentar l’acció i la participació en els òrgans existents per la convivència: servei de mediació
escolar, etc.

Continguts
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Metodologia
Combinant Teoria, Teatre i Participació, des de l’Espai Virtual

En la formació, tot i ser en format virtual, proposem introduir eines del teatre social que ens
permetran d’una banda, visibilitzar de forma participativa el fenòmen del ciberbullying i de l’altra,
abordar de forma compartida les problemàtiques específiques dels agents socialitzadors.
Combinarem la introducció dels continguts teòrics amb debats participatius,   que ens permetin
avançar cap a reflexions de caire pràctic.
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QUI SOM? 
LA GENT DARRERE DE NUS

NUS COOPERATIVA |  www.nus.coop  |  info@nus.coop

MAGALÍ PERMANYER
Crec en l’enorme potencial que té treballar des de la
creativitat i la vivència per ampliar la nostra mirada i el
nostre esperit crític. M'encanta acompanyar els grups
a explorar noves metodologies i canals d’acció,
aportant frescura, energia i una mica d’humor.

ROCÍO MANZANO
M’agrada treballar en col�lectiu i pensar com connectar
persones i projectes en la feina   que faig. Em motiva
treballar amb grups des del cos i la intuïció. Crec que
es pot barrejar professionalitat i rigor amb
espontaneïtat i cura.

ELI RIUS
Em motiva molt formar part de projectes col�lectius on
la barreja de sabers està sempre present. M’agrada
analitzar números i veure quina informació amaguen
darrere i jugar amb ells. Li aporto creativitat,
positivisme i cura en les parts més “avorrides” de la
gestió de l’entitat.

Proposta Formació Bullying per a CCVOC
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T E N S  M É S
P R E G U N T E S ?
ENS POTS TROBAR A INFO@NUS.COOP
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V O L S  V E U R E  E L
Q U E  F E M ?
VISITA LA NOSTRA AGENDA

https://nus.coop/agenda/

