Assetjament escolar
"Veure que no ets un més és molt bèstia,
desorienta molt." (Lolita Bosch)
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Noms robats / tàssies
Cruïlla, 2010

Relat sobre la soledat del nen a qui els
companys no criden pel nom, amaguen la
roba al vestidor del gimnàs..., del nen que a
l’hora de plegar no surt fins que no queda
cap company a la vista. Un relat en què
l’autor busca que el lector reaccioni i no
s’amagui rere la cuirassa de la indiferència.

ÀLBUM TÀS

La nuna sap llegir la ment / ORIT GIDALI
BiraBiro, 2016

I1(Valors) GID

A l’escola, a la Nuna li han dit que té
cames de flamenc, i això no li ha agradat
gens. La mare li dóna unes ulleres
màgiques amb les que descobrirà que, de
vegades, les persones no diuen el que
pensen, o pensen el que diuen, o pensen
el que diuen que pensen.

EL MEU FILL PRINCESA / Cheryl Kilodavis
Bellaterra, 2015

MALENA BALENA / DAVIDE CALI
Libros del Zorro Rojo, 2015

A la piscina, les nenes es riuen de la
Malena. I és que la Malena pesa molt,
massa. Tant, que li diuen balena.Però
un dia, el monitor de natació li ensenya
un truc i la seva vida comença
a canviar.

ÀLBUM CAL

El Club dels estranys / Jordi Sierra i Fabra
SM, 2016

Un conte il·lustrat basat en fets reals, que
parla de l’acceptació. Escrit amb ànim
d’oferir als nens i als adults una eina per
parlar de l’amistat incondicional.
I1(Valors) KIL

I3 SIE

Nanuk, Bobuk, Tontuk y una foca blanca / Emilio Urberuaga
Bruño, 2013

L'Hug és tartamut i en Bernat, dislèxic. El
perdonavides de la classe els fa la vida
impossible perquè els veu diferents dels altres.
Per això, els dos amics decideixen fundar un
club, per sentir-se menys sols i més segurs.
Quina sorpresa tindran quan descobreixen
que no són els únics que volen formar part
d'aquest club!

Calvin, vés amb compte! / Jennifer Berne
Takatuka, 2016

A los pequeños oso polares Bobuk y
Tontuk les gustaba jugar al escondite con
su hermano Nanuk porque era como un
bombón de chocolate en un vaso de
leche... y lo encontraban enseguida! Y es
que Nanuk era diferente.
I1(Sentiments/Emocions) BER

I1(Valors) URB

Juul / Gregie de Maeyer, Koen Vanmechelen
Lóguez, 2009

NO VULL SORTIR AL PATI / Nathali Kuperman
Estrella Polar, 2011

Aparentemente duro, Juul es una cálida y
comprometida llamada de atención para
que los lectores, no solamente niños,
reflexionen sobre la crueldad y la violencia
que, cada vez con más frecuencia, se da
entre los propios niños también en España.
ÀLBUM MAE

Un bon dia en Calvin va a la biblioteca, i
descobreix que té problemes de vista. Unes
ulleres molt guais l’ajudaran a veure-hi amb
claredat altre cop, però també el convertiran
en l’únic estornell amb binocles. Després
d’aguantar la befa dels seus companys,
s’endinsarà al bosc i es posarà en un bon
embolic.

I3 KUP

Un dia l'Olívia passa l'hora del pati en
un racó, al costat dels cubells de les
escombraries. Però no és la mestra qui l'ha
castigada, sinó la Queralt, la seva millor
amiga. L'Olívia està morta de por. Si ho
explica a la seva mare, voldrà saber què ha
passat exactament i això, suposa explicar el
secret que la uneix a la Queralt
Juliol 2021

Ningú no és perfecte / mario gomboli
Alfaguara, 2000

Jane, el zorro & yo / Isabelle Arsenault
Salamandra, 2016

Tenir les dents tortes o les orelles massa
grosses, parlar embarbollat, ser grassonet...
són petits "defectes" que ens poden amargar
la vida. Per a entendre que aquestes
característiques formen part de la nostra
"personalitat", només cal que segueixis els
consells del Llop Vermell.
I 159 GOM

Orelles de papallona / Luisa Aguilar
Kalandraka, 2016

No et fiquis amb mi /Pat Thomas
Joventut, 2008

Tenir les orelles de pàmpol,
el cabell indomable, ser alt o baix, prim
o grassonet... El tret més insignificant
pot ser motiu de burla per als més petits.
Això és el que li va succeir a la Clara,
que haurà d'aprendre a fer-se forta
per ella mateixa.

I1(Valors) AGU

IC ARS

Gallsaure / José Carlos Andrés
Jaguar, 2017

I2 THO

I1(Valors) AND

Aquest llibre examina la delicada qüestió de
l’assetjament escolar en uns termes simples i
tranquil·litzadors. Les pors, les preocupacions
i els interrogants que planteja aquest tema es
posen a l’abast dels nens més petits d’una
manera accessible.
Inclou una guia, bibliografia i recursos per a
nens i adults.

La Nena més petita de tota l'escola / Justin Roberts
Alba, 2018

A la Sally McCabe ningú la veu, però
ella ho veu tot. La nena més petita de
tota l'escola un dia, farta de les
injustícies amb què va topant, decideix
dir prou i plantar cara als abusadors.

Quan es va convertir en Gallsaure, el
pollet Litus va ser molt feliç. No obstant
això, no havia estat sempre així…

ÀLBUM ROB

¿Qué le pasa a Uma? / Raquel Díaz Reguera

Es tu turno, Adrián / Helena Öberg
Ekaré, 2017

NubeOcho, 2017

Nadie sabe qué le pasa a Uma. Su mirada
está perdida y sus silencios son
interminables.
“¿Será que se está haciendo mayor?”,
piensa su madre.
Uma está triste y la realidad es que está
sufriendo acoso escolar
I2 DIA

Casi todos los días Adrián va a la escuela
con un nudo en el estómago. Cuando está
allí se siente solo y diferente a los demás.
Lo peor es cuando los profesores le piden
que lea en voz alta: entonces el mundo
entero parece congelarse.
ÀLBUM OBE

He vençut el bulling! / Emmanuelle Piquet
Joventut, 2017

I 159 PIQ

Hélène es una muchacha de doce años que ha
sido dejada de lado por sus antiguas amigas,
que ahora se divierten humillándola. El día a día
de la protagonista es un infierno y su autoestima
se resiente hasta el punto de que llega a asumir
como ciertos los insultos recibidos. No quiere
recurrir a la ayuda y comprensión de su madre,
porque la vida de ésta no es mucho mejor

15 relats de nois i noies víctimes del bullying
que troben idees i solucions per sortir-se’n. I
això gràcies a l’estratègia de defensa
d’Emmanuelle Piquet, denominada també
efecte bumerang o fletxa de resistència.
Adaptables a cadascú, hi trobarem tàctiques
molt originals que ajuden els nois a reaccionar
eficaçment ells tots sols! .

SOM
PARES

Bullying : quan els joves són víctimes i agressors / Aidan Macfarlane
Bromera, 2005

Què hem de fer quan un company de classe
ens vol pegar? Com podem defensar-nos
dels violents? Hem de respondre a les
amenaces, les provocacions i els insults? On
s'acaba la broma i on comença l'abús? No
sempre és fàcil resoldre un problema de
bullying, perquè de vegades passem de ser
víctimes a convertir-nos en agressors.

37.01 MAC

Conductas agresivas en la edad escolar / fuensanta cerezo

Pirámide, 2012

Pirámide, 2007

159.94 CER

La convivencia escolar en positivo / sara ibarrola-Garcia

El propósito de este libro es proporcionar
información y material de apoyo que permita
conocer y explicar mejor la agresividad y
malos tratos entre escolares.Comienza con
una aproximación al fenómeno de la
agresividad como forma habitual de
interacción y se centra en el estudio de la
agresividad en la etapa infantil.

Bullying, ciberbullying y sexting / J.ANTONIO MOLINA
Pirámide, 2015

37.01 IBA

El libro trata los problemas de convivencia en
los centros educativos desde una perspectiva
positiva. Esto supone, reconocer la existencia
de dificultades que afectan a la convivencia y,
generar espacios escolares que apuesten por
las relaciones interpersonales de calidad, los
valores cívicos, el crecimiento socioafectivo y
la madurez de las personas.

La Ràbia / Lolita Bosch
Amsterdam, 2016

30 anys són els que ha necessitat l'autora
per poder verbalitzar que des
dels catorze fins als disset anys va ser
víctima de bulling a l'institut. Ara és escriptora
i periodista reconeguda, mare, treballa per la
pau i li agrada la vida. Però el camí fins
arribar aquí ha estat ple d'humiliació,
indiferència i menyspreu.

En este libro encontrará información de
lo que es el fenómeno del acoso, las formas
que puede adquirir en el mundo virtual, las
consecuencias que pueden derivarse, las
estrategias de detección, las técnicas
psicológicas de intervención, y también
sobre la importancia de la labor preventiva.
159.922.7(Som pares) MOL

N BOS

El acoso escolar. ¿Se saben proteger? / Ángel Peralbo
La Esfera de los Libros, 2013

Por trece razones / Jay Asher
Nube de tinta, 2017

Apenas han pasado dos semanas desde el
suicido de Hanna, cuando Clay encuentra
una misteriosa caja en la puerta de su casa.
La caja contiene unos casetes que serán el
comienzo de un perverso juego que
involucrará a todos los responsables de la
muerte de Hanna.

Capítol del llibre "De niñas a malotas" on es
tracta el tema de l'assetjament escolar des
del punt de vista de les persones assetjades i
també dels assetjadors. Ens explica casos
concrets, i ens dóna una sèrie de claus per
on hauria de guiar-se l'actuació dels pares.
JN ASH

159.92(Som pares) PER

La Nena nova / Marcy Rudo
Bambú, 2011

Y luego ganas tú : cinco relatos sobre el bullying
Nube de tinta, 2017

Narració que tracta amb realisme un dels
problemes -el bullying- que, malauradament,
afecta molt joves. La Marisa arriba a una
escola nova amb un secret, però el que més
li importa és ser acceptada per la colla de la
classe, un grup d'amics que segueixen els
rampells de la manaire Isobel.
JN RUD

Cinco influencers de éxito se unen en este
libro para contar cinco historias de superación
del acoso, algunas de ellas autobiográficas.
Insultos. Rumores. Amenazas. Golpes.
Son reales. Pero se pueden prevenir. Se
pueden erradicar. Porque nadie debería
sufrir acoso por ser quien es.
JN LUE

El Fuego en el que ardo / Mike Lightwood
Plataforma, 2016

Wonder / R.J. Palacio
La Campana, 2016

Ser gay puede complicarte mucho la vida.
¿Todas esas películas y series que te
cuentan lo maravilloso que es ser gay?
¿Estar rodeado de compañeros modernos
en el instituto que te quieren como eres?
¿Padres que te apoyan incondicionalmente?
Todo mentira. La realidad no es esa.
JN LIG

JN PAL

El Capítol del Julian / R.J. Palacio
La Campana, 2014

Plutó / R.J. Palacio
La Campana, 2015

Segona part de la saga Wonder.
El Capítol del Julian ens revela per fi com
viu la història el culpable del bullying.
¿Per què és tan desagradable amb
l’Auggie? ¿Té alguna possibilitat de
redimir-se?
JN PAL

Tercera part de la saga Wonder.
Conixerem com era la vida de l’Auggie
abans d’anar a escola. I és que Plutó ens
ho explica des del punt de vista del
Christopher, l’amic de tota la vida de
l’Auggie.
JN PAL

Charlotte : una història Wonder / R.J. Palacio
La Campana, 2016

Quarta part de la saga Wonder
A través del relat de la Charlotte, la nena
triada pel professor Culet per ensenyar
l’escola a l’Auggie, veurem com viuen les
noies que una part dels nens de la classe
faci bullying a l’Auggie i al seu amic Jack Will.
JN PAL

L'Auggie Pullman ha nascut amb una greu
deformació a la cara i s’ha hagut de sotmetre a
tantes operacions que no ha pogut anar mai a
l’escola; fins ara, que té deu anys i està a punt
de començar cinquè a l’escola Beecher. Si
alguna vegada heu sigut nous, ja sabeu que
dur que és… Doncs imagineu-vos com deu ser
quan tens una cara com l’August.

