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Certificat Empreses PDA Bullying  
bones pràctiques davant l’assetjament 

entre iguals 



Qui som? 

 Plataforma de visibilització de bones pràctiques. 
 

 Marc de referència en la Prevenció, Detecció i 
Actuació amb mirada d’actius de benestar.  

 Entitat impulsora. 
 

 Encarregats de l’auditoria i l’assessorament. 
 

 Mirada de desenvolupament socioemocional en 
l’acompanyament a equips (formació i projectes). 

Amb el suport de... Qui som? 



P D A 
PREVENCIÓ 

 
Provenció 

Sensibilització 

DETECCIÓ 
 

Eines observació 
Eines situació de risc 
Eines tipificació cas 

ACTUACIÓ 
 

Aturar + Protegir 
Activar + Implicar 

Reparar + Restaurar  

 Un ACTIU és qualsevol recurs que sosté i potencia el 
benestar. 

 

 Nivells d’acció: Individual – Social - Institucional 

Mirada d’actius en el Protocol PDA? 



Xarxa PDA Bullying 
centres certificats 

Acompanyament 
personalitzat equip i 

servei 

Assessorament 
Protocol PDA Violències 

Acompanyament 
elaboració guies i 

protocols 

Accés a banc de 
recursos i activitats 

Geolocalització del 
servei dins del Mapa 
d’Actius PDA Bullying 

Accés a formació 
continuada i accions 

amb infants i joves 

Altaveu de bones 
pràctiques 

Què implica la certificació? 



Com activo la certificació? 

MANTENIMENT CERTIFICACIÓ AUDITORIA 

MANTENIMENT CERTIFICACIÓ ASSESSORAMENT 

MANTENIMENT CERTIFICACIÓ ASSESSORAMENT AUDITORIA 



Què implica cada nivell? 

AUDITORIA 

MANTENIMENT 

CERTIFICACIÓ 

ASSESSORAMENT 

 Anàlisis d’indicadors de bones pràctiques PDA Bullying. 
 Checklist PDA --> Protocol, Prevenció, Detecció, Actuació. 
 Entre 4h-6h depenent del servei. 

 Acompanyament formatiu als equips i estructures de 
responsabilitat. 

 Checklist PDA --> Protocol, Prevenció, Detecció, Actuació. 
 Implementació de millores i assoliment d’objectius. 
 10h d’acompanyament mínim. 

 Auditoria posterior a l’assessorament.  
 Valoració de la certificació de forma específica. 
 Observació en un trimestre. 
 Les hores d’inversió depenen del que es vulgui certificar. 

 Revaluació bianual de la certificació. 
 Valoració anual a través del Checklist PDA. 



Indicadors de bones pràctiques 

Check List PDA Bullying © 



Innovació pedagògica 

Model SEER de Prevenció Model SEER de Tipificació 

Nivells d’abordatge  
d’ampli abast  

+ Xarxa PDA Violències 

Model d’Actuació 
“Mirada Salutogènica i  

Actius de Benestar” 
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www.salutieducacioemocional.com 
 

equipseer@salutieducacioemocional.com 


