
“Llarg és el camí de 

l’ensenyament per 

mitjà de teories; 

breu i eficaç per mitjà 

d’exemples.”

 Sèneca.

no callis i actua
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àlbums il.lustrats
per entendre-ho ràpid

Juul 
 Gregie de Maeyer, Koen Vanmechelen

Juul es va desmuntant a
mesura que els seus

assetjadors parlen d'ell. 

Noms robats
Tàssies

Hi ha un nen sense nom
a qui no li arriben les

coses bones. 

Rojo, o por qué el
bullying no es divertido 

Jan De Kinder

Quan en Tomàs es posa
vermell comencen les

rialles burlones, els
comentaris en veu baixa...

¿Qué le pasa a Uma? 
 Raquel Díaz Reguera

Uma fa temps que te la
mirada perduda i llargs

silencis...potser es fa gran,
o potser passa alguna

cosa...



Novel·les
per entendre-ho en la ficció

 

Invisible
Eloy Moreno

 

Quan més ganes tens de
ser invisible, es quan

menys gent et veu. I quan
vols ser vist ningú et mira. 

Y luego ganas tú :
 cinco relatos contra el

bullying
Andrea Compton i altres.

Cinc històries de cinc
influencers

Bajo el paraguas azul
 Elena Martínez

En dos segons podem
arruinar la vida d'una

persona enviant una foto
per whatsapp

Les Dues cares d'en Kai
 Estelle Maskame 

En Harrison Boyd envia a
tot l'insitut un vídeo

comprometedor  de la
Vanessa.



 
El Fuego en el que ardo

 Mike Lightwood
 

Novel·les
per entendre-ho en la ficció

 

La Mosca : assetjament
a les aules 

 Gemma Pasqual i Escrivà
 

Isona ha canviat
d’Institut. Fuig d’una

convivència impossible
que fins i tot li va costar

la vida a un amic seu.

 

Wonder 
R.J. Palacio ; traducció

d'Imma Falcó
 

La seva cara el fa
diferent i ell només vol

ser un més.

El protagonista viu un
autèntic infern per tenir una

orientació diferent

 
Subnormal : una historia

de acoso escolar
 Iñaki Zubizarreta

L'època escolar d'un
jugador de bàsquet que
tenia un físic exagerat.

Format còmic



relats personals
per entendre-ho en la realitat



assaig
per entendre-ho de base
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