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Bruna, Claudia. Educar contra el acoso: herramientas y
actividades para prevenir y detectar el acoso escolar. Barcelona:
Alba, febrer de 2021. 263 p. ISBN: 9788490656792
Dirigit a famílies, educadors i nens/es, independentment de l'edat, de
si el nen/a és la víctima, l'agressor o el testimoni, ja que tan sols
afrontant l'assetjament des de tots els seus angles serem capaços de
millorar les relacions a l'escola i fora d'ella.
Garaigordobil Landazabal, Maite. Bullying y cyberbullying:
estrategias de evaluación, prevención e intervención. Barcelona:
UOC, 2018. 192 p. ISBN: 9788491802334
Aquest llibre analitza els fenòmens del bullying i cyberbullying, i aporta
estratègies d'avaluació, prevenció i intervenció des de la societat,
l'escola, la família i la consulta.
Gonzálvez Maciá, Carolina. ¡No quiero ir al colegio!: el niño que
rechaza la escuela. Madrid: Pirámide, 2018. 149 p. ISBN:
9788436839043 Disponible e-biblio.cat
El seu fill es nega a assistir a l'escola? El seu alumne s'absenta de
classe més del normal? Com actuar davant un cas de rebuig al
col·legi? El contingut d'aquesta obra permetrà identificar al lector quan
el rebuig escolar és una mica més que una fase transitòria.
López Hernáez, Lara. Acoso escolar: definición, características,
casuas-consecuencias, familia como agente clave y prevenciónintervención ecològica. Madrid: Pirámide, 2018. 218 p. ISBN;
9788436840254
Aquesta obra comença oferint una àmplia definició del concepte
d'assetjament a l'escola i com és entès i atallat al llarg de les dècades.
Moya Albiol, Luis. Educar en la empatía: el antídoto contra el
bullying. Barcelona: Plataforma Editorial, 2019. 263 p. ISBN:
9788417886219
L'autor explica com formar persones més empàtiques, a través
d’accions que podem realitzar tant a casa com en l'àmbit escolar, ja
que dos de les conseqüències associades a la falta d'empatia són
l'augment de l'assetjament escolar i el cyberbullying.
Prevención de la violencia interpersonal en la infancia y la
adolescència. Coordinadora: Virginia Sánchez Jiménez. Madrid:
Pirámide, 2019. 164 p. ISBN: 9788436840971
Temes com l'agressió interpersonal en l'educació infantil, el bullying i
el cyberbullying, els fenòmens agressius vinculats a les relacions de
parella adolescent, així com el rebuig a poblacions diverses, com el
col·lectiu LGTBQ+ i estudiants amb diversitat funcional.
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Tresgallo, Emilio. Acoso escolar: los graves peligros de las redes
sociales: pautas de intervención. Madrid: Ediciones Pirámide, 2020.
317 p. ISBN: 9788436842883
Aquesta obra forma part del projecte antibullying Tresgallo -BullyingZero. El llibre inclou una part teòrica que té com a objectiu aclarir
conceptes i una segona part que aborda el bullying pràctic i pretén
ajudar a col·lectius diversos.
Urra Portillo, Javier. La huella del dolor: estrategias de prevención
y afrontamiento del acoso escolar. San Sebastián de los Reyes:
Morata, 2018. 199 p. ISBN: 9788471128652
Explica l'assetjament escolar en l'actualitat i aprofundeix en com
prevenir-lo i afrontar-lo. Inclou dades, estadístiques, bibliografia,
propostes, informació d'interès i bibliografia per a treballar la prevenció
i saber com afrontar aquestes greus situacions.
VV.AA. Acoso y ciberacoso en la escuela: la vulnerabilidad de las
personas con necesidades educativas especiales. Barcelona:
Ediciones Octaedro, junio de 2020. 198 p. ISBN: 9788418083990
Els estudiants amb necessitats educatives especials o diversitat
funcional sofreixen més situacions d’assetjament i ciberassetjament
escolar. El llibre investiga les formes per prevenir-ho, detectar i
intervenir.
VV.AA. Psicología social de la educación. Barcelona: UOC, 2018.
231 p. ISBN: 9788491803195
Aquest llibre mostra algunes aportacions de la psicologia social en
l'àmbit escolar, sobretot en el camp de les conductes violentes i, més
específicament, de l'assetjament a companys.
Zabay, María. Todos contra el bullying: claves para detectar,
evitar y solucionar el acoso escolar. Barcelona: Alienta, 2018. 321
p. ISBN: 9788416928583
Aquest llibre és el resultat de la recerca periodística de María Zabay i
el coneixement i perícia d'Antonio Casado com a advocat especialitzat
en bullying. Conté vint capítols breus que responen a preguntes molt
interessants o bé revelen pautes molt típiques del bullying.
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Agustín Rodríguez, Natalia de. Resistiré: sobreviví al acoso escolar
y aquí estoy para contarlo. Porriño: Cydonia, septiembre de 2020.
223 p. ISBN: 9788494981692
Natalia d'Agustín va sofrir l'assetjament escolar més violent dels
ocorreguts a Espanya. En el llibre relata les experiències i mostra com
va aconseguir sobreposar-se a tan extrema situació i va aconseguir
recuperar la seva vida.
Domènech, Montse. Bullying: ¿Por qué a mí?. Barcelona: Libros
Cúpula, 2018. 128 p. ISBN: 9788448024796 Disponible e-biblio.cat
Es recull les principals definicions del bullying, les situacions més
comunes d'assetjament, el perfil mitjà de víctimes i assetjadors i les
seqüeles psicològiques que poden arrossegar aquells que es veuen
involucrats. També es descriuen les pautes i les estratègies per a
poder combatre-ho.

Broseta, Teresa; Campos, Patricia. Canviem les regles. Alzira:
Bromera, març 2020. 170 p. ISBN: 9788490264676
Aquest llibre són molts llibres alhora. En la primera part, Olívia fa front
a l'assetjament gràcies a un esport integrador com el rugbi. En la
segona, trobem una sèrie de reflexions per a ella.

Gil Villa, Fernando. El Bullying que no cesa: las bases de la
violencia escolar. Barcelona: Octaedro, febrer de 2020. 133 p. ISBN:
9788418083075
El present llibre intenta explicar des d'un punt de vista crític la
violència que es produeix entre els alumnes, relacionada amb la
violència escolar i la que es dóna fora de l'escola.

Hurley, Tonya. Feathergirl. Estrella polar, abril 2021.256 p. ISBN:
9788418444012 Disponible e-biblio.cat
La Wren té 12 anys. Viu amb el seu pare i el seu avi, sense amics (és
víctima de bromes i bullying a l’escola). Des de petita està
obsessionada amb els ocells, i són els seus veritables amics. Un dia
un ocell li fa arribar un anell misteriós que va ser de la seva mare i ella
comença un viatge màgic i misteriós.
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Laubalo, Carla. Sé más tú: una historia de bullying con final feliz.
Barcelona: Bruguera, 2019. 127 p. ISBN: 9788402421715 Disponible
e-biblio.cat
Carla Laubalo ens brinda un relat honest, positiu i empoderador sobre
el bullying, en el qual ens anima a abraçar la diferència i a lluitar per
nosaltres mateixos.

Llor, Fernando. Subnormal: una historia de acoso escolar.
Torroella de Montgrí: Evolution Comics, 2020. 140 p. ISBN:
9788413344096
Novel·la gràfica sobre l’etapa d’escolarització Iñaki Zubizarreta, ex
jugador de bàsquet que va sofrir bullying. Història de superació, de
supervivència i un exemple a seguir.
Mármol, Àngela. Sonríe aunque te cueste: #stopbullying.
Barcelona: Libros Cúpula, 2019. 174 p. ISBN: 9788448026462
Disponible e-biblio.cat
Ángela Mármol és la primera influencer de TikTok que parla de la seva
experiència com a víctima de bullying. En aquest llibre descobriràs
tota la seva història i aprendràs a reconèixer i a combatre
l'assetjament escolar.

Moreno Olaria, Eloy. Invisible. Barcelona: Nube de Tinta, abril del
2020. 296 p. ISBN: 9788417605506 Disponible e-biblio.cat
Invisible narra, a través dels ulls d'un nen, una història que podria ser
la de qualsevol de nosaltres. Qui no ha volgut ser invisible alguna
vegada? Qui no ha volgut deixar-ho de ser alguna vegada?

Vilar, Anna. Tot plegat semblava una broma. Barcelona:
Animallibres, novembre 2019. 153 p. ISBN: 9788417599454
L'Àlex és una noia grassa que ha estat víctima de l'assetjament cruel i
constant d'alguns dels seus companys d'institut. En Jofre és un dels
assetjadors de l'Àlex, i ara està trist i enrabiat perquè no entén que els
pares l'hagin internat en un centre per a adolescents amb problemes.

Villanueva i Perarnau, Muriel. Digueu-me Ju. Barcelona: La Galera,
SAU Editorial, setembre de 2020. 209 p. ISBN: 9788424667436
Disponible e-biblio.cat
El bullying vist des d'una part nova: la de l'abusadora. El mateix dia
que la Ju és expulsada temporalment de l'institut per haver perpetrat
una situació de bullying greu, els seus pares li confessen que és
adoptada.

Recull bibliogràfic: Assetjament escolar – abril 2021

VVAA. 21 relatos contra el acoso escolar. Boadilla del Monte: SM,
2019. 9 ed. 197 p. ISBN: 9788491074564
20 autors imprescindibles uneixen les seves veus en altres tants relats
inèdits que neixen contra l'assetjament escolar. Narracions que
aborden l'assetjament escolar des de diversos punts de vista i, així,
detectar i prevenir possibles assetjaments en la classe o en el centre.
Zamora, Abril. Èlite: al fondo de la classe. Barcelona: Planeta, 2019.
315 p. ISBN: 9788408214366 Disponible e-biblio.cat
Paula sofreix per un amor impossible, del qual no pot parlar a ningú, i
Janine, la noia de la talla 40, guarda un secret que, de saber-se, la
posaria en perill. Gorka, obsessionat amb el sexe, comença a sentir
alguna cosa més per la persona equivocada, i Mario, el repetidor que
fa bullying, es troba de sobte que ara li fan a ell.
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Clément, Loïc. Siempre Drácula. Barcelona: Astronave, 2019. 34 p.
ISBN: 9788467934243 Còmic
Un còmic que relata l'assetjament escolar que sofria el petit Drácula i
com va aconseguir fer-li front.

Cortés Amunarriz, Juana. ¿Qué le pasa a Nicolás?. Madrid:
NubeOcho, 2019. 71 p. ISBN: 9788494655104
Sofi s'adona que alguna cosa li passa a Nicolás. I és que, està perdent
els seus colors. El doctor li dirà que mengi fruita. Però es pot
solucionar amb fruita? La realitat és que Nicolás està sofrint
assetjament escolar, però Sofi i altres amics l'ajudaran. Infants de 6 a
8 anys.
Donoso, María Pilar. Hoy no juegas. Madrid: Nube Ocho, 2018. 40 p.
ISBN: 9788417123451
La nova nena, Emma, és molt dominant i actua de manera injusta i
abusiva amb els seus companys. Els hi roba l'esmorzar, decideix qui
juga i a què es juga. Per infants de 3 a 5 anys.

Folck, Jordi. Ningú és un zombi!. Barcelona: Barcanova, 2019. 170
p. ISBN: 9788448947132 Disponible e-biblio.cat
Una novel·la juvenil sobre el bullying. Amb l'assetjament escolar com
transfons, és un cant a l'amistat i a la necessitat d'entendre l'altre,
malgrat que a vegades sigui ben diferent de nosaltres.

Gaudes, Belén. Gracias. Renata, por ser tan chivata. Madrid: Cuatro
Tuercas, 2018. 24 p. ISBN: 9788417006167
És una història sobre això de ser “xivata”... una acció que està molt
mal vista... però cal ser molt valent per a aixecar la mà a classe i
denunciar una injustícia, un cas d'assetjament. Infants de 3 a 5 anys.

González Cámara, Arkaitz. El metall del desert. Torroella de Montgrí:
Evolution Comics, 2020. 71 p. ISBN: 9788413343501 Còmic
Quan Nora rep burles constants per part de Greta, decideix plantar-li
cara a les seves inseguretats i demostrar-se a si mateixa que és una
persona molt vàlida.
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Jan. El bullying de las sorpreses. Barcelona: Bruguera, 2019 46 p.
ISBN: 9788402423092 Còmic
En aquest nou llibre Superlópez intentarà intervenir a un cas de
bullying a un institut, per aconseguir solucionar-lo.

Kerascoët. Todos con Vanesa: un pequeño gesto puede cambiar
el mundo. Barcelona: Beascoa, 2018. 32 p. ISBN: 9788448849498
Disponible e-biblio.cat
Un emocionant llibre il·lustrat sense paraules que conta la història en
imatges d'una noia que pateix assetjament escolar i d'una companya
que veu el que passa i decideix que tota la classe ha de fer pinya per
a no deixar-la sola. Per infants de 6 a 8 anys.
Luengo, José A. El jardí de les abraçades: conte per prevenir
l'assetjament escolar, promoure el bon tracte en les relacions i
desenvolupar la intel·ligència emocional. Barcelona: Sentir, 2018.
39 p. ISBN: 9788426725929
El jardí de les abraçades és un relat senzill sobre com prevenir,
detectar i actuar en situacions que estiguin fent patir a nens i nenes en
el context de les seves relacions interpersonals. Infants de 6 a 8 anys.

Morató García, Anna. I si ens entenem?. Barcelona: Beascoa, 2019.
95 p. ISBB: 9788448853808 Disponible e-biblio.cat
Tres històries amb consells pràctics per entendre i evitar el bullying a
les escoles. Infantil 6 a 8 anys.

Mundo de Indy. La epidemia de bullying. Barcelona: Destino Infantil
y Juvenil, octubre de 2020. 142 p. ISBN: 9788408233077
El món de Indy és perfecte. Fins que un dia, sense que sàpiga la raó,
tot es comença a torçar: les seves amigues li donen l'esquena i es
comencen a burlar d'ella, no para de rebre comentaris de haters en les
seves xarxes i damunt... les seves companyes fan que es lesioni
entrenant! Recomanat per infants de 9 a 12 anys.
Prats, Lluís. Estimat monstre. Barcelona: La Galera, març del 2020.
189 p. ISBN: 9788424666705
Una novel·la amb un tema de fons molt actual: l'assetjament escolar.
L'amistat més inesperada pot ajudar-te a superar les teves pors. Per
infants de 9 a 12 anys.
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Quintana Silva, María. Rugit de lleó. Sant Feliu de Guíxols:
Tramuntana, 2019. 32 p. ISBN: 9788417303334
Tot sol, davant dels insults i les agressions dels seus companys, en
Leo necessitarà un amic de veritat per trobar el seu coratge i aprendre
a defensar-se. Infants de 6 a 8 anys.
Roberts, Justin. La nena més petita de tota l'escola. Barcelona:
Alba, 2018. 36 p. ISBN: 9788490653975
A Sally McCabe ningú la veia. Era la nena més petita de tota l'escola.
Però Sally es fixa en tot. Un dia Sally s'afarta i decideix plantar-se.
Aprofitant una oportunitat, fa front als abusons i així descobreix que
una nena petita pot aconseguir grans canvis. Per infants de 6 a 8
anys.
Vallés Turmo, Pedro. Martina ... ¡sola!: yo ... paso, tú pasas, él-ella
¡acosa!, nosotros... pasamos, vosotros pasáis, ellos-as ¡sufren!.
Madrid: EOS, 2018. 115 p. ISBN: 9788497277600
Conte òptim per a 3r i 4t d'Educació Primària que tracta el tema de
l'assetjament. Consta d'unes preguntes per a treballar a classe.
Martina era feliç fins que uns companys no la van respectar.
Zazo Sánchez, Agustín. El destructor de chuches. Sevilla:
mr.momo, 2020. 79 p. ISBN: 9788418070273
Constantment a un grup de nens un altre nen els enganya i els hi roba
les seves gominoles. Aquest no les vol per menjar-se-les, sinó per a
destruir-les. Evitar que els continuï robant i saber perquè les destrueix
els portarà a descobrir que és el que s'amaga darrere del destructor
de gominoles. Recomanat per infants de 9 a 12 anys.
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Bayona, J.A. Un monstruo viene a verme. Universal Studios, 2016
108 min.
Basada en la novel·la homònima de Patrick Ness. Mentre la mare de
Conor es troba greument malalta, el jove sofreix un insuportable
assetjament escolar. És per això que Conor ha construït un món de
fantasia per a poder escapar de la crua realitat.

Chbosky, Stephen. Wonder. Madrid: Aurum Producciones, D.L 2017.
108 min.
Està basada en el llibre escrit per Raquel Palacio. Un nen de 10 anys
nascut amb una deformitat facial que li ha obligat a ser operat 27
vegades de cirurgia, s'esforça per encaixar en el seu nou col·legi.

Ilundain, David. Uno para todos. Barcelona: A Contracorriente, 2020.
91 min.
Un professor interí assumeix la tasca de ser tutor d'una classe de sisè
de primària en un poble completament desconegut per a ell. Quan
descobreix que ha de reintegrar a un alumne malalt a l'aula, es troba
amb un problema inesperat: gairebé cap dels seus companys vol que
torni a classe.
Jenkins, Barry. Moonlight: la historia de una vida. Barcelona:
Cameo, 2016. 107 min.
Chiron és un jove afroamericà amb una difícil infància i adolescència,
que creix en una zona conflictiva de Miami. A mesura que passen els
anys, el jove es descobreix a si mateix intentant sobreviure en
diferents situacions.

Yamada Naoko. A Silent Voice. Barcelona: Selecta Visión, 2016. 129
min.
La història gira entorn de Shôko Nishimiya, una estudiant de primària
que és sorda i que en canviar-se de col·legi comença a sentir el
bullying dels seus nous companys.
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Comando actualidad.
(RTVE)
Acoso escolar

30 minuts(TV3)
Bullying
Reportatge emès el
25/01/2015

Reportatge emès el
18/09/2019

Millennium(RTVE)
Acoso en el colegio

Crónicas (RTVE)
La cadena del silencio

Reportatge emès el
16/03/2015

Reportatge emès el
5/04/2013

RTVE. Noticies
Assetjament escolar

TV3. Notícies
Assetjament escolar

Middle school
confidential
Edat +9 anys
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• EXPLICA-HO
Als pares, tutors, mestres, amics…
• TRUCA
116111 (Telèfon Europeu d’Ajuda a la Infància)
900018018 (Telèfon contra l’Assetjament Escolar
del Ministeri d’Educació i Formació Professional)
• ENLLAÇOS D’INTERÈS
Infància respon
Asociación Española para la prevención del acoso escolar
Asociación No al acoso escolar
Ministerio de Educación. Acoso escolar
Save the children: acoso escolar o bullying
UNESCO. Acoso y violencia escolar
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Creus que hi manca algun recurs imprescindible? Escriu-nos!
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http://atena.biblioteques.cat/

https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/

https://biblioteca.ebiblio.cat/

C. Teresa Borràs Domènech, 4
biblioteca@gandesa.cat - 977420555
http://www.gandesa.cat/biblioteca

Tots els butlletins bibliogràfics a
http://www.gandesa.cat/biblioteca/butlletins-bibliografics/

Xarxes socials
@bibliogandesa
#bibliogandesa

