
Bullying: 

Una responsabilitat de tothom

Taller de sensibilització sobre
la violència entre iguals.



  És un símptoma en el sistema. 
  La diferència com una amenaça

❏ Estereotips de gènere
❏ Classe socioeconòmica i nacionalitat
❏ Diferències físiques
❏ Necessitats educatives especials, nens/es amb diagnòstics

  Les dinàmiques de violència i discriminació a l’aula      
són molt comuns. Només en alguns pocs casos acaben 
en bullying. 

  Bullying
Violència física (20-30%)

Conflicte entre iguals: no els podem evitar, oportunitat



Bullying (Garaibordobil i Oñederra 2010)

Una forma específica de violència escolar entre iguals 
continuada, en el que un o diversos agressors amb major poder i 
intencionalitat de causar dolor tenen sotmès a un company/a de 

classe (víctima). 
3-10% víctimes (Garaibordobil) / 15% implicades (enquesta Gene)

Prolongat en el 
temps

Més d’una vegada 
a la setmana

Conducta violenta: 
   90% Verbal (més comú)

    Social (aïllament)     
    Psicològic

   10% Física 
    (contra el cos i/o objectes)
 
 

Persones agresores amb 
més força física, 

psicològica o social. No hi 
ha equilibri de poder en 
quan a les possibilitats de 

defensa de la víctima.Principalment es 
dóna al pati, o 

espais amb menor 
vigilància

Ciberbullying: amplifica el 
procés, més difícil 

identificar l’agresor/a



1. Assetjar no és “fer una broma” i no és cosa “de nens/es”
2. Qualsevol pot fer conductes d’assetjament
3. Qualsevol pot ser objecte d’agressions
4. Tothom hi juga un rol
5. Hi ha diferències en les maneres d’agredir
6. És un problema de salut que afecta tothom
7. El noi/a victimitzat necessita ajuda
8. La persona que agredeix també necessita ajuda
9. Aturar la situació requereix una actitud ferma

10. Els centres educatius han de ser entorns segurs de treball i 
aprenentatge per a professorat i alumnat. Hem de fer tot allò 
que estigui en les nostres mans per aconseguir-ho.

Protocol Assetjament Generalitat

Deu idees bàsiques:



Agressor/s

Víctima
Espectadors 

testimonis

● Sentiment de culpa “és que 
sóc raro/a”

● Activa (“s’ho busca”) o 
passiva (no es defensa)

● Aïllament
● 6è edat més crítica 
       (11-14 anys)

● Silenci, indiferència i/o 
sumar-se a les agressions 

● Por a ser exclòs/a, a “rebre”
● Falsa creença: “si parles ets 

un xivato/a”
● Sense testimonis, l’agressor/a 

no manté el seu poder 

● Major poder.
● Desconexió del dolor, de 

l’impacte en l’altre
● Situació prèvia d’abús o 

educació sense límits

Els rols del sistema bullying



QUÈ PODEM FER: No grans receptes, depen de cada cas.

 

Notar senyals

Contrastar la informació
Preguntar al nen/a, escola (mestres, 
monitors/es...), famílies
Portar un registre i fer seguiment

Comunicació 
Observar canvis de conducta, senyals físiques... 

Actuar des de casa 
i amb l’escola

Espectadors/es: 
- Desmuntar la falsa idea “xivato”
- Buscar  suport entre  els iguals 

Agresors/es: - Atendre les necessitats no cobertes
- Assenyalar clarament els límits. Aplicar una conseqüència 
- Restabliment del dany a la víctima
- Seguiment i apreciar els canvis positius. 

Víctima: 
- Recolzament i reforç positiu.
- Buscar conjuntament les solucions, conèixer els seus recursos
- No utilitzar la violència. No li diguis que ho intenti solucionar per si mateix/a.  

Buscar aliances. 

No intentis 
ocupar-te 
d’aquest 
problema pel teu 
compte. Demana 
ajuda



Què     podem fer des de les 
famílies? FER XARXA

1. Escola: equip docent i altres, AFA, alumnat

a. Buscar persones aliades i aliances.
b. Enfocar-se en el que SI funciona i SI 

s’està fent. 

Projectes preventius: 
c. Alumnes com a “vigilants del pati” 
d. Tutories entre iguals: el germà/na gran
e. Pla de convivència del centre: Protocol de 

prevenció, detecció i intervenció de la Generalitat
f. Cercles restauratius i assamblees

g. Formació per monitors/es de menjador
h. Fòrums oberts entre tota la comunitat 

educativa

Recursos d’atenció a les víctimes.

Intervenir 
Dir que NO
Trencar el silenci

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/assetjament_iguals/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/assetjament_iguals/index.html
https://prezi.com/selckhtdjw4f/els-cercles-restauratius-a-lescola/


Què podem fer amb els                  
nostres fills/es:

● Educar la intel·ligència 
emocional: reconèixer els 
sentiments (tots són importants), 
donar-los valor i expressar-los.

● Empoderar: recolzar l’autonomia, la 
capacitat de pensar per si sols/es, 
de defensar els seus interessos, de 
posar límits, de discrepar!…

● Educar en responsabilitat:  
reconèixer els errors, prendre 
responsabilitat dels nostres actes.  

● Valorar la diferència i la diversitat

http://youtube.com/v/TAxcDYD-Ltc


MOLTES GRÀCIES!

www.filalagulla.org



Proposta d’activitat: Què faries si...?

T’assabentes per la tutora que la teva filla de 8 anys 
està insultant a un altre alumne repetidament. 
La mestra t’explica que són un grupet sobre el 

mateix nen, i que avui parlarà amb els altres pares, ja 
que està molt preocupada. 
La teva filla et diu a casa que no vol que aquest nen 

en qüestió vingui al seu aniversari perquè és gordo i 
es menjarà tots els entrepans. 

Agressor/s

Penseu idees per abordar aquest problema de forma 
sistèmica

Escenifiqueu una conversa amb el vostre fill/a



Algunes idees:
✓ Explorar què hi ha darrera d’aquestes creences i comportaments: Què en penses tu 

d’estar gordo/a? et preocupa el teu físic? com et sents quan li feu una broma?  hi ha 
alguna manera de sentir-se bé que no passi per fer mal a un altre que és “diferent”?

✓Indicar quins límits s’han traspassat: excloure algú pel seu aspecte físic o 
qualsevol altra característica és terrible, i fa molt mal. 

✓Que vols que assumeixi responsabilitat, però que li donaràs suport a fer-ho. 
Pensar conjuntament maneres. 

✓ Abordar-ho en xarxa:

• Parlar amb la família del nen/a, explicar el que està passant i mostrar -los el teu 
suport

• Demanar una reunió de famílies i poder parlar del tema obertament, per tal que 
tothom a casa pugui fer la seva part. 

• Posar en coneixement de la mestra la preocupació pel físic que hi ha a classe. 
Animar a tenir perspectiva de gènere a l’hora de mirar aquest tema.



Proposta d’activitat: Què faries si...?

El teu fill/a preadolescent arriba sovint amb els ulls 
vermells i de mala gaita de l’escola. 
Un vespre t’asseus una estona amb calma i 
finalment t’acaba explicant que a classe hi ha 
persones que es fiquen amb ell/a. 
Li agraeixes la confidència i li dius que l’endemà 
en seguireu parlant. 

Víctima



✓ Anar a poc a poc, respectar que marqui el ritme de la conversa. 

✓ Tenir present la importància de la pertinença al grup. 

✓ Preguntar què ha provat i com li ha funcionat. No caure en l’ “hauries de…”

✓ Revisar com està en altres entorns. Es repeteix aquest rol? Què es valora en cada 
lloc? Connectar amb el que si funciona, els amics que si que té, animar a 
apreciar-se amb les qualitats que té. 

✓ Demanar-li disculpes per les vegades que tu mateix/a no li has sabut apreciar 
aquestes qualitats

✓ Fer un pla d’acció conjunt i consensuat. Què et sembla si...? amb qui t’agradaria 
que parléssim primer...? amb quines persones tens confiança...? Tenir-lo informat 
en tot moment, no fer coses d’amagat.

✓ Dins del pla d’acció, assajar possibles respostes que podem donar en el moment.

• Comptar i recolzar-se en el professorat implicat, amb direcció, altres figures dins 
l’escola, AFA, pares i mares, tècnica d’educació del districte, etc

• No caure en la trampa d’introjectar la culpa. Tenir sempre present que el 
bullying és el símptoma d’un sistema amb problemes. 

• Ser constructiu/va

Algunes idees:



Proposta d’activitat: Què faries si...?

Anant cap a l’escola, el teu fill/a de 10 anys et diu 
que a classe un grupet d’alumnes es fiquen amb 
un nen/a que va arribar l’any passat, i que quasi 
no té amics. 

Què fas?

Testimoni



Proposta d’activitat: Què faries si...?

Un dia, la teva filla t’ensenya una foto que està 
corrent per les xarxes on surt un nen/a de la seva 
classe amb un comentari a sota que es posa amb 
el seu físic. 
Què fas?

Testimoni



✓ Apreciar la seva preocupació, probablement vol fer alguna cosa i ens està 
demanant la opinió.  

✓ Animar-lo a prendre partit en la situació. Fer teatre, practicar amb ell, no quedar-se 
només en aconsellar. Animar a buscar recolzament dels seus iguals.

✓ Explorar les creences que fan que això es doni i el teu fill/a no hagi fet res. Com són 
els agressors? de què tens por? 

✓ Ajudar a desmuntar l'idea del xivato: Parlar de “mals tractes” és ser valent/a.

✓ Preguntar què fan les mestres. Comprovar quina visió en té l’escola del problema 
abans d’arribar a conclusions. Ser constructiu.

✓ No demonitzar els agressors. Parlar personalment de quan nosaltres hem sigut així, 
humanitzar, ajudar al nostre fill/a a recordar l’experiència de quan ell/a ha sigut 
agressor/a. “Els agressors cal que sàpiguen que estan fent mal, i que això no ens 
agrada”.

▪ Intentar conèixer la família d’aquest nen/a. Demanar ajuda a l’AMPA per 
integrar-los a ells a l’escola una mica més. Fer una comissió d’acollida.

▪ Si la tutora no fa res, anar a buscar més amunt, no donar-se per vençut/da

Algunes idees:



MOLTES GRÀCIES!

www.filalagulla.org


