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Enllaços d’interès de Joan Teixidó

www.joanteixido.org/cat/
convivencia.php
L'apartat de convivència escolar de 
la meva pàgina web.

www20.gencat.cat/portal/site/
Educacio/depart/convivencia.htm
Protocols d'actuació enfront el 
maltractament entre alumnes. “La 
convivència en els centres 
d'ensenyament secundari de 
Catalunya. Programa i propostes 
pedagògiques”. Departament 
d'Educació. Maig 2003. Pàg. 67-77.

www.datadiar.com/portal/ultimah/
acosoescolar.htm
Fiscalía general del Estado. 
Instrucción 10/2005, 6 de octubre 
de 2005, sobre tratamiento del acoso 
escolar desde el sistema de Justicia 
Juvenil.

www.edu3.cat > cerca
Sèrie de vídeos Show Peace del 
National Film Board de Canadà  
sobre resolució de conflictes, en 
especial “Bully Dance”.

www.grecmail.org/ca
Web amb materials per a treballar 
la resolució de conflictes.

www.diba.cat > cerca
Interessants manuals amb tècniques 
de negociació i resolució de 
conflictes.

www.senderi.org
Pàgina amb exemples d'experiències 
sobre resolució de conflictes.

www.xtec.net/~jcollell
Web d'en Jordi Collell i la Carme 
Escudé sobre bullying. Tant a nivell 
informatiu com de recursos. Molt 
interessant. 

També es pot consultar el treball 
íntegre que van fer durant una 
llicència:
www.xtec.es/sgfp/llicencies/
200203/resums/jcollell.html

campus.mediatk.org
Mediateca dels conflictes. Recursos 
molt interessants i gran quantitat de 
links.

el-refugio.net
Pàgina amb informació i recursos 
sobre bullying. També hi ha les 
pàg ines  de  l e s  d i ver ses  
administracions educatives.

www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net
Web del govern basc on hi trobarem 
un programa per a la convivència i 

la pau i unes orientacions per a pares 
i professors. Molt interessants les 
orientacions!

www.xtec.net/innovacio/convivencia
Unitat de suport a la violència escolar 
de Catalunya.

www.isftic.mepsyd.es/w3/
recursos2/convivencia_escolar
Portal de Convivència del MEC. 

www.edu.gva.es/eva/es/
conv_observatorio.htm
Web de l'Observatori per a la 
convivència escolar a la Comunitat 
Valenciana.

www.juntadeandalucia.es/
educacion/convivencia
Portal de Convivència d'Andalusia. 

www.catedu.es/convivencia
Portal de convivència d'Aragó.

www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/
convivencia
Portal de convivència de Castella-
Lleó. 

www.educa.jccm.es/
educa-jccm/cm/recursos
Materials per a la convivència de 
Castella - La Manxa.

www.acosoescolar.info

Linea de Ayuda contra el acoso 
escolar de Madrid.

www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/
r43-2519/es/

Portal de convivència de Euskadi. 

www.edu.xunta.es/convivencia

Portal de convivència de Galícia. 

www.educarioja.org/educarioja/
html/alm/acoso_escolar/
acoso_escolar.html

Convivència escolar i assetjament 
escolar a la Rioja.

blog.educastur.es/convivencia

Blog Institucional de convivència 
d'Astúries. 

www.educantabria.es/portal/c/
portal/layout?p_l_id=22.178

Unidad de convivencia escolar de 
Cantabria. 

www.pnte.cfnavarra.es/convive

Assessoria de convivència de 
Navarra. 

www.edu.gva.es/orientados

Programa Orientat de la Comunitat 
Valenciana.
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