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1. INTRODUCCIÓ 

 

La violència escolar als centres educatius actualment, és una de les majors preocupacions a 

les comunitats educatives. La Violència, agrupa un gran nombre de comportaments diferents; 

des de conductes disruptives a l’aula, que impedeixen treballar amb normalitat amb els 

alumnes, a conductes incíviques a l’escola contra el material escolar (pintades a les parets, 

robatoris, trencament del mobiliari....), la intimidació als companys amb insults o agressions 

físiques, les amenaces entre alumnes i professors o entre professors i famílies. Tots aquests 

comportaments, donarien lloc a molts estudis individualitzats, però la intenció d’aquest treball 

ha estat desenvolupar un dels aspectes que ha despertat més estudis i preocupació dins la 

comunitat educativa: l’assetjament escolar. L’assetjament escolar és, com es veurà, un dels 

principals elements de la violència escolar, i del seu control dependrà, en bona part, que 

posteriorment pugui tenir èxit la tasca docent.  

  

 

2. OBJECTIU DEL TREBALL 

 

L’objectiu del treball és primer conèixer què podem considerar violència escolar i quins tipus de 

conductes violentes tenen lloc als centres, per analitzar posteriorment algun cas concret 

d’assetjament a l’aula i donar estratègies i pautes tutorials mitjançant un programa d’intervenció 

a l’aula,  amb l’objectiu de millorar les relacions entre alumnes i entre alumnes i professors. 

 

 

3. QUÈ ÉS L’ASSETJAMENT ESCOLAR O “BULLYING”? 

 

La conducta agressiva entre escolars, es coneix arreu del món amb el terme anglosaxó de 

bullying, en castellà com “acoso entre iguales” i a casa nostra com assetjament escolar o entre 

iguals. 

Els primers estudis sobre aquest fet es van dur a terme a finals dels anys setanta. El suec Dan 

Olweus (1983) va definir l’assetjament entre iguals com “una conducta de persecució física i/o 

psicològica que realitza un alumne/a contra un altre/a, a la qual escull com a víctima dels seus 

repetits atacs. Aquesta acció repetida i intencionada, situa a la víctima en una posició de la qual 

difícilment pot sortir pels seus propis mitjans. La continuïtat d’aquestes relacions provoca en les 

víctimes efectes clarament negatius: el principal, un descens de l’autoestima que porta al 

subjecte a quadres depressius, crisi d’ansietat...i que dificulten la seva integració en el medi 

escolar i el desenvolupament normal dels aprenentatges”. Aquests efectes negatius els podem 

trobar en altres formes de maltractament com poden ser  la violència de gènere, on la víctima 

pateix una baixada de l’autoestima i deixant-la indefensa i quedant en mans del seu agressor. 

 



4 
 

A Espanya a partir d’un fet concret, el suïcidi de Jokin l’any 2004 un estudiant d’Ensenyament 

Secundari Obligatori a Hondarribia, va ser quan socialment es va percebre el problema, només 

quan l’assetjament arribà a la pitjor de les conseqüències possibles. Aquesta situació límit va 

ser el detonant d’una alarma social que va fer  que allò que fins el moment per a molta part de 

la ciutadania era una forma simplement inapropiada de relació entre nens/es i que sempre 

havia passat, passés a ser una forma de maltractament a la qual calia posar-hi atenció per 

evitar nous casos de suïcidi. La mort d’en Jokin no va implicar un canvi de visió o un augment 

del coneixement de la realitat de l’assetjament sinó una primera sensibilització sobre el bullying 

per part d’un sector més ampli de la societat que, fins llavors, no li donava importància , doncs 

no semblaven rellevants fets com el maltractament físic o psíquic entre alumnes i que a partir 

de llavors van passar a condemnar-se socialment. Potser el primer pas és el reconeixement del 

problema.  

 

Després d’aquest cas i la repercussió mediàtica que va generar, es van iniciar diversos estudis 

entre els quals caldria destacar, l’Informe Cisneros, elaborat per Araceli Oñate i Iñaki Pinuel  al 

2005 per l’Instituto de Innovación Educativa y Desarrollo Directivo, encarregat pel Ministerio de 

Educación y Ciéncia,. Aquest informe pretenia obtenir el percentatge d’assetjament entre iguals 

a la Comunitat de Madrid i extrapolar-ho a la resta de l’Estat Espanyol. Es va realitzar 

mitjançant una enquesta a 24.990 alumnes de primària, secundària i batxillerat de diferents 

comunitats autònomes i els resultats van mostrar que l’assetjament escolar afectava a un 

23.2%, essent l’exclusió social la conducta més habitual. Aproximadament la meitat dels 

afectats tenien símptomes d’estrès i mals sons i l’altre meitat de depressió (Oñate y Piñuel, 

2005) 

 

Un altre informe, potser el més complert realitzat fins la data, és l’Informe de l’any 2005, 

“Violencia entre compañeros en la escuela” del Centre Reina Sofia. Aquest estudi va realitzar 

una enquesta a 800 adolescents d’entre 12 i 16 anys, l’objectiu de la qual era detectar la 

situació de la violència entre companys d’estudis a la secundària. Aquest estudi definia la 

violència  com a “...tota acció o omissió intencional que, dirigida contra una persona, tendeix a 

causar-li un dany físic, psicològic, sexual o econòmic”  Dels resultats obtinguts d’aquest estudi, 

es pot destacar que: 

 

 El 75% de la mostra (600 alumnes) han estat testimonis de violència escolar 

 El 15% ha estat víctima de violència escolar. 

 El 3% han estat víctima d’assetjament escolar. Nou de cada deu víctimes 

d’assetjament escolar han patit maltractament emocional i set maltractament físic. 

 El 8% es declaren agressors 

 El 18,1% de les víctimes de violència escolar no ho explica a ningú. Entre les víctimes 

d’assetjament aquest percentatge és del 10% 
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 La intervenció dels professors en aquests actes, ronda el 50%. La conseqüència 

principal d’aquesta intervenció, segons l’agressor, és que és controla més (36,1%). 

Tant agressors com víctimes estan d’acord que els professors que no intervenen en el 

conflicte “no s’enteren” (27,9% i 39,7% respectivament). 

 

L’estudi també mostra una interessant comparativa de les dades obtingudes entre víctimes i 

agressors respecte a alguns països d’Europa.  
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Figura 1: Comparació percentual del nombre d’agressors i víctimes d’assetjament escolar a 

diversos països europeus. Font: elaboració pròpia a partir de l’informe “Violencia entre 

compañeros en la escuela” (2006) 

 

A Catalunya destaca un informe de l’any 2006, del Síndic de Greuges “Convivència i conflictes 

als centres educatius”. La mostra es va realitzar a Catalunya a partir de les queixes i consultes 

a aquesta institució per part dels ciutadans. En l’informe, es van utilitzar diferents instruments 

estadístics (qüestionaris, entrevistes...) i es va elaborar entre 1197 alumnes de la ESO de 

centres catalans de diferent titularitat. 

Aquest informe incideix en la manca d’acceptació de les normes per part de l’alumnat i la poca 

importància que es dona al fet del bullying, en considerar-lo part de la dinàmica habitual de 

relació entre alumnes a l’escola, simplement, com un joc més.  

Amb l’elaboració de l’informe del Síndic de Greuges (2006) s’arriba a la conclusió que un 

mètode efectiu per treballar el tema del bullying i conscienciar a alumnes i professors de la 

seva importància, és la medicació enlloc de la sanció.  

Un altre punt important és dotar d’eines al metodològiques als professors per detectar els més 

aviat possibles els casos d’assetjament per poder aplicar un protocol adequat amb rapidesa.  

 

Un dels punt en comú entre els tres informes presentats, “Convivència i conflictes als centres 

educatius” (2005),  “Violencia entre compañeros en la escuela” (2006) i “’Informe Cisneros” 
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(2005), és la classificació que fan dels tipus de maltractament, diferenciant i considerant 

l’assetjament tant el físic, el psicològic, el verbal com el social un punt important per desfer la 

consideració de joc habitual entre alumnes que tenia fins ara. Es dona una importància cabdal 

al dany psicològic que pateix el nen o adolescent que pateix l’assetjament i amb l’afectació a la 

seva autoestima. Els tres estudis i d’altres que no fem esment en aquest treball, obren la porta 

a considerar el bullying com un aspecte fonamental a tenir en compte alhora de treballar a 

l’aula les seves conseqüències i treballar per tant la seva sensibilització i prevenció.  

 

 

4. TIPUS D’ASSETJAMENTS  

 

Com hem pogut veure hi ha molts estudis, articles i documentació sobre aquest fenomen, però 

no tots defineixen els tipus d’assetjament de la mateixa manera. 

 

Si prenem com exemple l’estudi Cisneros X (2006), ens determina que l’assetjament se’ns pot 

presentar de diferents maneres:  

 El que es veu 

 Agressions 

 El que no es veu  

 Despreci i ridiculització 

 Coacció 

 Intimidació i amenaces 

 Exclusió i bloqueig social 

 Robatoris 

 

En canvi si prenem com a referència l’estudi “Violencia entre compañeros en la escuela” 

(2006), classifiquen l’assetjament com: 

 

 Hi ha un maltractament físic: quan s’ataca físicament als altres. 

 Hi ha un maltractament verbal: quan es posen mots, s’insulta o es parla amb un to 

desafiant i amenaçador 

 Exclusió social: promoure rumors... 

 

Segons a qui va adreçat l’assetjament i la naturalesa del mateix, estaríem parlant de dos tipus 

d’assetjament molt comuns entre els nostres escolars. Parlem de l’assetjament racista i de 

l’assetjament homòfob.  

 

 El racista és la violència, ja sigui verbal o física, aplicada sobre els nois o noies d’un 

altre país o  cultura. Estaríem parlant d’un tipus d’assetjament que no es veu tot i que 

en moltes ocasions genera també violència física 
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  I l’ homòfob l’aplicat sobre nois o noies no heterosexuals. Com l’homòfob, aquest tipus 

de violència també te les dues vessant, la que no es veu i la que es veu.   

 

Tots dos tipus d’assetjament encara ara estan justificats com a petites bromes sense 

importància i fins hi tot algunes escoles no els tenen en compte, provocant en els nens i nenes 

un sentiment de no pertinença al grup que els fa aïllar-se i fins hi tot poden acabar en 

depressions.  

Un altre assetjament molt de moda és l’assetjament digital.  

 

 L’assetjament digital en moltes ocasions s’escapa de les mans de l’escola ja que 

generalment és fa en hores fora de classe, tot i que en genera a l’aula. Es tracta 

d’amenaces i insults penjants a la xarxa, ja sigui Facebook, Whatsaap i d’altres,  on es  

ridiculitzen als nois o noies.  

 

L’escola hauria d’estar molt pendent d’aquests tipus d’assetjaments ja que són contagiosos, és 

a dir s’escampen de seguida i fan que fins hi tot nois o noies que mai havien demostrat 

conductes racistes o homòfobes, les puguin tenir , per por a no seguir a la resta.   

 

 

5. TIPUS D’ALUMNES IMPLICATS 

 

El maltractament entre alumnes no només és una qüestió que només afecta a dues persones;  

agressor i víctima,  és un problema molt seriós i  que repercuteix negativament en la resta 

d’alumnes de la classe on es pateix l’assetjament.  

Com a conseqüència directa de l’assetjament ens trobem amb una repercussió negativa en el 

procés d’aprenentatge de l’aula i un clima negatiu en general. És a dir, la influència negativa 

d’un cas d’assetjament a l’aula pot repercutir de manera molt negativa en la resta de l’alumnat, 

provocant un efecte rebot que pot provocar més casos d’assetjament.   Per analitzar totes les 

persones implicades en el procés del que podem considerar bullying, poden començar per 

descriure els rols que adopten cadascú dels subjectes que hi intervenen, segons un estudi de 

Dan Olweus (2001), un dels estudis pioners  en tractar l’assetjament als centres escolars i  que 

fan que es tinguin en consideració i es cerquin les intervencions necessàries per tractar-lo. 

Segons aquest estudi, podem dividir els subjectes entre assetjador, víctima i espectadors que 

poden estar dividits entre defensors de la víctima o seguidors de l’assetjador.  
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Figura 2. El cercle de l’assetjament escolar (Olweus, 2001) 

 
Olweus planteja la intervenció i la prevenció de les conductes d’intimidació entre els alumnes, a 

partir dels agents implicats en el propi conflicte. Mitjançant una bona intervenció, és tractaria de 

portar el major nombre d’alumnes possibles cap el costat dret del cercle, No hem d’oblidar que 

l’assetjament escolar és un fenomen grupal  que com a tal, la intervenció i la resolució ha de 

ser sobre el total del grup. Cal una intervenció en general que arribi a conscienciar a tot el grup 

de la repercussió de conductes com l’assetjament, situant a la víctima, a agressor i als 

espectadors en els diferents rols i analitzant  les reaccions del grup en veure’s fora del seu rol 

habitual.  

 

No només Olweus classifica els subjectes que intervenen en l’assetjament en aquest termes, 

Mora-Merchan i Ortega (1995) classifiquen els implicats en un procés d’assetjament en tres 

grups: assetjador, víctima i espectadors.  

 

 L’assetjador o agressor: Parlem del nen o adolescent que exerceix  violència sobre la 

víctima. 

En moltes ocasions, es tracta d’una persona que no empatitza amb la resta, té una 

autoestima molt baixa i fracàs escolar, és impulsiu i moltes vegades pateix trastorns 

psicopatològics.   

 La seva pròpia inseguretat fa que adopti un paper provocador i intimidador per suplir les 

 seves poques habilitats socials. Afronta els conflictes com un repte i els resol de forma 

 violenta, fet que no li provoca cap responsabilitat davant les conseqüències dels seus 

 actes. No assumeix les normes establertes dins l’aula, el que genera conflicte també 

 amb el  professorat.  

 Entre altres factors, poden influir en el seu comportament, el consum de drogues o 

 d’alcohol. 
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 Generalment prové de famílies amb carències afectives i amb problemes de conducta o 

 maltractament previ on la manca d’atenció per part del pares fa que el comportament  

 del fill s’escapi del control dels mateixos. Moltes vegades el propis pares no sospiten 

 que el seu fill es un assetjador i poden pensar fins hi tot que és la víctima, una manera 

 de justificar els actes violents del seu fill. 

 El perfil familiar de l’assetjador i de la víctima coincideix en molts aspectes, fet  que fa 

 pensar en dues conseqüències contraposades degudes a la manca d’atenció de les 

 famílies cap al nen o adolescent.  

 

 La víctima: Tenint en compte que el perfil familiar és similar al de l’assetjador, com 

dèiem, ens trobem amb nens o adolescents amb una baixa autoestima i amb dificultats 

per relacionar-se amb els seus companys, que també pot anar acompanyat de 

trastorns psicopatològics.  

 Acostuma a ser de la mateixa comunitat educativa i mostra alguna debilitat física que el 

 seu agressor aprofita per justificar el seu assetjament.  També és habitual que siguin 

 d’una nacionalitat diferent a la de l’agressor. 

 Olweus (1993), distingia en el seu informe entre dos tipus de víctimes; les passives i 

 les provocatives:  

 

 Les passives són les que les que pateixen més casos bullying al ser les més 

vulnerables degut a la seva baixa autoestima, inseguretat i ansietat i a una 

manca d’adaptació social. 

  Les provocatives són les que tot i ser assetjades mostren signes de provocació 

davant l’assetjament rebut, el que fa que encara s’agreugi més la pressió que 

s’exerceix sobre elles i puguin passar fins hi tot a ser agressores.  

 

 La víctima prové generalment de famílies sobreprotectores que no deixen que es 

 desenvolupin  per por a que els passi alguna cosa i no sàpiguen resoldre-ho sols. 

 Acostumen a patir pors nocturnes i nerviosisme i fins hi tot rebutgen anar a l’escola. A 

 l’edat adulta poden presentar trastorns d’ansietat i comportament antisocial (Baeza-

 Herrera, et al, 2010). 

 

 Els espectadors: Són aquells nens o adolescents que comparteixen classe o escola 

amb els agressors i les víctimes i que observen  les agressions sense intervenir o 

intervenint i agreujant i reforçant el conflicte.  

Es detecta un grau de contagi social i de por que fa que els espectadors participin per 

temor a patir els mateixos actes violents que pateix la víctima. 

Els espectadors els podem classificar de tres tipus: 
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 L’espectador prosocial: el que no justifica la violència exercida sobre la víctima i 

s’enfronta a l’assetjador ja sigui verbalment o gestualment. Generalment és 

ajudat per algun professor o per altres alumnes als qui demana ajuda. 

 

 L’espectador antisocial: el que justifica l’agressió considerant que la víctima 

s’ho mereixia i creu que la força és una manera d’imposar-se davant els altres. 

 

 L’espectador indiferent: és l’observador passiu, el que no actua ni defensant i 

rebutjant l’agressió. Adopta una actitud  passiva de no implicació ja sigui per 

por o per pensar que no va amb ell 

 

 

6. CAUSES DE LA VIOLÈNCIA ESCOLAR  

 

Molts dels estudis realitzats fins el moment sobre “bullying”, analitzen molts aspectes 

relacionats amb la seva naturalesa.  Aquesta anàlisis de les causes que provoquen 

l’assetjament ens pot ajudar com professors, a reconèixer a l’assetjador i a la víctima i poder 

actuar més efectivament. No es tracta de justificar les seves accions ni convertir a l’assetjador 

en un altre víctima,  si no d’adoptar una posició d’observador, des de l’alteritat i la imparcialitat, 

que ens permeti veure més enllà de la violència gratuïta. Com educadors, som els primers que 

hem de detectar els casos d’assetjament a la nostra aula i aquesta visió des de fora,  ens pot 

ajudar a trobar-los abans.  

La nostra aula no deixa de ser un reflex de la societat on vivim, del nostre barri i de les nostres 

famílies. Un bon coneixement d’aquestes realitats serà fonamental alhora de iniciar una acció 

contra l’assetjament.  

Altres aspectes personals de cada alumne, com els socials, el tipus de família a la que pertany, 

la nacionalitat, els canvis en el nivell econòmic de la família, la relació amb la resta dels 

alumnes,  entre d’altres, són factors a tenir en compte alhora de situar tant a la víctima com a 

l’assetjador i entendre els motius per els que actua d’aquesta manera.  

Les causes de la violència escolar són múltiples i generalment no hi ha cap que incideixi més 

que les altres.  

 

 Per què un nen o adolescent maltracta a un altre?  

En primer lloc partim de la base que tots podem ser assetjadors en un moment 

determinat de la nostra vida. Cap nen neix predestinat a ser un maltractador, per tant 

és una conducta reeducable. Fins hi tot els més tranquils poden tenir conductes 

violentes davant de situacions límit. 

Les circumstàncies que porten a un nen o adolescent a exercir la violència contra un 

altre, havent-hi o no un motiu, poden variar molt.  
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 Pot ser una reacció davant d’un esdeveniment traumàtic, com ara una 

separació, la mort d’ algú proper. 

 Pot ser un indicador de que està essent víctima d’un abús o també es assetjat. 

 També pot ser una manera de guanyar-se el respecte dels altres mitjançant la 

por.  

 

Aquesta situació no els proporciona felicitat i els produeix fins hi tot angoixa.  

Necessiten ajuda externa per acceptar que la seva conducta no és correcte i molt 

recolzament alhora de treballar per poder canviar el seu rol dins la classe. 

 

 Per què un nen o adolescent és víctima d’assetjament? 

Com els assetjadors, tots podem ser víctimes en un moment donat, però hi ha cert 

tipus d’alumnes que són les  principals víctimes dels assetjadors.  

 

 Els alumnes sense massa habilitats socials i que es fan pesats per la resta de 

la classe, els que parlen quan no toca, els que no tenen massa gràcia per les 

bromes.  

 Els alumnes que tenen més capacitat per estudiar. Generalment tenen una 

bona relació amb els professors i si són populars, amb la resta de companys, 

però els que no ho són, pateixen l’aïllament de la resta de la classe. 

 Els alumnes educats en un ambient de tolerància i que estan dins una classe 

on la majoria no han rebut el mateix tipus d’educació per part de la família. 

 Els alumnes que no estan a favor de la violència i que no son massa ben vistos 

per la resta. Generalment tenen poc amics. 

 Els alumnes amb necessitats especials. 

 Les minories ètniques dins l’aula. 

  

 Hi ha un altre grup de nens que no només són víctimes si no que alhora són 

 assetjadors. Son nois que degut a un mal aprenentatge social, són víctimes dels més 

 forts i alhora assetjadors dels més febles.  

La víctima, tot i sentir-ho no és culpable ni mereix ser víctima, simplement té un altre 

 visió de la vida, una altra cultura, una altres hàbits socials, que són l’excusa perfecte 

per donar peu a l’assetjador a defensar el que ell veu com una diferencia amb la seva 

 manera de viure. 

 

L’actitud de l’escola davant d’aquestes realitats quotidianes a les aules, ha de ser integradora i 

de treball continu cap a una valoració de tots els nens per igual, fins hi tot dels assetjadors, no 

crear dos grups diferenciats entre els que actuen segons les normes i els que no. D’aquí la 

importància d’una normativa interna clara però alhora una norma flexible i adaptable a cada 

situació.  
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Cal tractar el problema com un problema global, no concret, on tots tenen responsabilitat sobre 

el conflicte. 

 

 

7. NIVELLS D’INTERVENCIÓ 

 

Els estudis la violència escolar remarquen que una bona prevenció ajuda a evitar que sorgeixin 

problemes d’assetjament a les aules.  

Per tal de millorar la convivència a l’escola i per tal de prevenir situacions de maltractament 

entre alumnes cal desenvolupar i implementar polítiques globals  que s’haurien d’ articular en 

tres nivells segons l’estudi elaborat per Collell i Escudé (2006). 

 

 Nivell 1: Polítiques adreçades a la comunitat educativa. Família i escola. 

 

Inclou totes les estratègies per millorar la convivència en general al centre i entre els 

alumnes i entre pares i escola. 

 El paper que té el centre educatiu és molt important ja que ha de donar a tota la 

 comunitat informació  sobre què són les conductes de maltractament, els drets i 

 deures dels alumnes i les eines amb les quals disposa per garantir-los. 

 En aquest sentit la feina de l’equip directiu és vital per  marcar estratègies per treballar 

 les diferents accions i  per millorar la convivència,  ja que tindran un caràcter preventiu i 

 seran beneficioses per tota la comunitat. 

 Els nens i adolescents necessiten un entorn familiar adient per a desenvolupar-se com 

 a persones i per adquirir competències. Per tant, mantenir un bon clima tant al centre 

 escolar com a casa és  necessari per una bona convivència entre tots. El mitjans de 

 comunicació també influeixen en el clima escolar i familiar. La informació de què 

 disposen els alumnes és desmesurada i un accés no controlat a la mateixa pot 

 provocar una idea equivocada del món al nen o adolescent. Cal treballar per que els 

 alumnes segueixin un criteri adequat alhora de triar la informació. 

 Un punt important per entendre la importància de l’assetjament i les seves 

 repercussions  és el fet de que l’entorn on es socialitza agressor i víctima, pugui 

 arribar  a pensar que les normes establertes al centre estan fetes per a  no ser 

 respectades. Les normes són les que  regulen la convivència i cal treballar per que es 

 respectin però també han de ser el suficientment flexibles com per adaptar-les a cada 

 cas concret. Moltes vegades el no complir les normes vol demostrar un poder sobre qui 

 les dicta i pot acabar pensant que a tot arreu les pot incomplir, derivant en casos de 

 delinqüència.  

 

 Aquestes actuacions les podríem agrupar en dos grans blocs: 
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 El Pla de convivència del centre, és una eina que ens pot ajudar a millorar les 

relacions personals en el marc general de l'escola. En línies generals es pot 

concretar en una gestió democràtica del centre, la implementació de sistemes 

de resolució pacífica de conflictes, una metodologia d'ensenyament-

aprenentatge que afavoreixi la cooperació entre el professorat i entre els 

alumnes i introduir l'educació socioemocional dintre del currículum d'una 

manera estructurada i conscient. No deixa de ser una normativa a aplicar a tot 

el centre marcada per el departament d’Ensenyament i que cada centre adapta 

a la seva situació individual com a tal. Per tant, un bon coneixement del Pla de 

convivència, tant per part del pares,  com dels alumnes, com dels professors i 

fins hi tot un treball conjunt per elaborar aquesta adaptació del pla, pot 

beneficiar a l’acompliment del mateix. 

 

 Xerrades informatives als pares i al professorat sobre l’assetjament escolar, 

les seves conseqüències com detectar-lo a temps i pautes d’actuació.  

L’àmbit familiar és un dels més estudiats per els investigadors buscant les 

causes del perquè d’aquesta violència. La família és sens dubte el primer graó 

dins la  societat d’un individu en el seu procés d’aprenentatge i socialització. 

L’aprenentatge d’una conducta agressiva pot aparèixer dins la família. Un clima 

negatiu entre pares i fills, el càstig físic, l’alcoholisme i  la drogodependència, la 

situació econòmica entre d’altres, són factors determinants en l’aprenentatge 

d’aquestes conductes. Per tant, treballar amb l’arrel del que pot ser el problema 

és fonamental; treballar amb la família l’educació en valors que transmeten als 

seus fills i fer-los veure si necessiten ajuda per modificar aquestes actituds. Els 

valors s’aprenen per imitació dins l’àmbit familiar però també es poden reforçar 

a l’escola, un treball conjunt donarà millor resultat per l’alumne.  

  

 Nivell 2: Estratègies dins l’aula. 

 

Treballar per fomentar la sensibilització dins l’aula sobre l’assetjament.  

Poder arribar a detectar que es considera assetjament i que no i com intervenir 

correctament a nivell de classe. 

El tutor és qui coneix millor les relacions entre el seu grup classe i per tant el que pot 

detectar més fàcilment els casos d’assetjament. És qui pot aplicar estratègies 

metodològiques com ara la tutoria i la formació de grups cooperatius d’aprenentatge on 

s’ incloguin els alumnes més tímids o els menys populars  i ajudar a crear un clima de 

treball que reforci el treball positiu a l’aula.  

Algunes de les estratègies a seguir poden ser: 
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 Adoptar una postura segura davant la violència mantenint davant qualsevol 

conflicte  la no tolerància. Una posició que no exclogui a qui assetja però que 

demostri que no s’està d’acord amb els actes violents.  

 Cercar maneres de potenciar les habilitats de grup per la resolució de 

conflictes.  

 Treballar el diàleg com a manera de resoldre situacions negatives entre els 

alumnes. 

 

 L’assetjament és un tema prou seriós com per ser tractat de forma preventiva 

 començant per nivells de primària, però és a secundària on pren més importància degut 

 a la seva major incidència. Qualsevol treball dins l’aula que fomenti la integració dels 

 alumnes, tant de les víctimes com dels assetjadors, cap a una tolerància envers la 

 diversitat, serà un pas endavant important. 

  

 
 Nivell 3: Actuació directa amb els implicats. 

 

L’objectiu és aturar les actuacions d’assetjament i resoldre’ls per la via pedagògica.  

En aquest tercer nivell, i segons l’estudi del 2007 encarregat per un Institut de les terres 

de l’Ebre,  cal l’ajuda professional per part d’agents externs de l’escola.  

 La mediació escolar és una bona eina per la resolució de conflictes, però en els casos 

 d’assetjament no és aconsellable la seva aplicació. La víctima se sent indefensa i la 

 seva comunicació sol ser molt baixa. La neutralitat del mediador pot enviar missatges 

 erronis o equivocats a les dues parts. Cal doncs la intervenció d’un psicoterapeuta, 

 aplicant mètodes com els del psicòleg Anatol Pikas (Viljandi, Estònia 1928), que té com 

 a objecte que els membres del grup, de manera individual, prenguin consciència de la 

 situació en la qual estan participant mitjançant xerrades individuals per separat on 

 expliquen les seves pors i els seus temors. A la part final del mètode hi ha una reunió 

 entre víctima i agressor/s en el que es comprometen a trencar l’estructura existent entre 

 els dos per tal de millorar la situació, sense determinar culpables. 

 

Algunes consideracions finals sobre els nivells d’intervenció.  

 

Estudis recents com “L'assetjament escolar i la justícia juvenil” elaborat per la Generalitat de 

Catalunya, demostren que el nivell 3 dona bons resultats si l’escola aplica correctament els 

altres nivells anteriors, l’1 i el 2 i si s’implica a tot l’equip docent,  creant un bon clima de 

convivència en tota la comunitat educativa en general.  

 

Els centres educatius, fan activitats per millorar convivència, aplicant correctament el nivell 1 

però sovint falten estratègies o eines dins l’àmbit del nivell 2, segons un estudi de Maria Jose 

Diaz (2005). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Viljandi
http://en.wikipedia.org/wiki/Estonia
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La major part dels estudis realitzats, demostren que les situacions de maltractament entre 

iguals es produeixen en major o menor mesura en tots els centres, independentment de la 

ubicació i el tipus d’alumnes. Per tant no podem determinar una possible major incidència dels 

casos d’assetjament ens determinats centres marcats per situacions familiars negatives.  

 

No s’ha parlat sobre les conductes que es donen en edats primerenques, a infantil o als primers 

cursos de primària. Es dona per fet que les situacions d’assetjament només és donen a la ESO, 

on són més evidents, però la realitat ens diu que aquestes actuacions ja es produeixen a 

primària. En aquest sentit, tots els plans de prevenció i intervenció es podrien ’adaptar i aplicar 

de manera preventiva en cursos de primària. 

 

 

8. UN CAS D’ESTUDI 

 

8.1 CONTEXT DEL PROBLEMA 

 

Ens situem en una ciutat de l’àrea metropolitana de Barcelona de més de 150.000 habitants, en 

un Institut d’un barri situat a la perifèria d’aquesta ciutat. El barri, ocupa un àmbit triangular i té 

una superfície de 42 hectàrees i una població de 8.012 habitants (segons padró municipal del 

2006). Les primeres cases del barri es van aixecar durant la dècada del 1940, amb persones 

nouvingudes de la resta d’Espanya, sovint habitatges d’autoconstrucció en forma de barraques. 

Actualment és un dels barris d’aquesta localitat amb més immigració estrangera.  

La tipologia de l’alumnat està condicionada per la ubicació del centre, i les característiques del 

barri, amb una forta immigració. Actualment hi ha 16 nacionalitats diferents entre els d’alumnes 

i es parlen 11 llengües diferents,  predominant el castellà ja que molts alumnes són 

llatinoamericans, l’àrab és la segona llengua més parlada en l’àmbit familiar, però tenint el 

català com a llengua vehicular a l’escola. Els alumnes tant castellans com d’altres nacionalitats 

realitzen el seu aprenentatge en català.  

Els alumnes matriculats el primer any de funcionament de l’Institut (2011-2012) eren 55 

matriculats a 1r ESO. Dels 55 alumnes n’hi havia 28 d’espanyols i 27 d’estrangers (de quatre 

nacionalitats diferents, marroquins 14, italians 1, Senegal 1 i llatinoamericans 10). La majoria 

d’alumnes 37, tenien la primària aprovada però amb notes baixes i 18 la tenien suspesa.  

Un altre aspecte important és que dels 55 alumnes, 23 necessitaven suport a l’aula i 10 anar a 

l’aula d’acollida. Aquest és l’alumnat que hi havia el primer any, però difereix molt poc del que 

hi ha actualment, i els percentatges els podríem aplicar aquest curs 2013-2014. 

 

El tipus d’alumnat, amb necessitats especials, les diverses llengües que es parlen i les diferents 

cultures que hi conviuen, fan que la bona convivència sigui un repte per la comunitat educativa.  

Constantment hi ha baralles al pati, cops i empentes als passadissos, expulsions, conductes 

incíviques contra el mobiliari escolar.... Un dels objectius del projecte educatiu de l’ Institut és 
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aconseguir un bon clima de convivència que permeti treballar en un context pluricultural i 

plurilingüe, i obtenir uns bons resultats acadèmics de l’alumnat potenciant sobretot la cohesió 

social. Són necessaris la sociabilitat, el respecte i la col·laboració entre professorat i alumnat 

que consolidin el bon ambient.  

 

 

8.2 PAUTES D’OBSERVACIÓ: SOCIOGRAMA I DIARI 

 

Per tal de poder planificar una bona estratègia d’intervenció el primer pas que calia fer era una 

observació del grup aula per tal de poder identificar les relacions socials internes que tenen els 

companys a l’aula i que a simple vista no es podrien detectar.  

 

SOCIOGRAMA 

 

Per a realitzar aquesta observació vaig utilitzar un sociograma (mètode quantitatiu d’anàlisi per 

mesurar les relacions socials dins un grup), ja que em permetia de forma anònima fer-me una 

visió global de l’aula i situar-ne la posició de cada alumne. Aquesta tècnica permet de forma 

gairebé immediata saber tres aspectes importants 

 grau de popularitat dels alumnes (el/s que destaca/quen més) 

 alumne/s rebutjat/s 

 alumne/s aïllat/s 

 

Per tal d’elaborar el sociograma s’han plantejat  diverses preguntes per obtenir informació 

sobre les tres variables bàsiques anteriorment citades. 

 

1- Per conèixer el nivell d’afectivitat general a l’aula de cada alumne segons el número 

d’eleccions i rebutjos. Es plantegen tres preguntes:  

 

a) En positiu/acceptació: Amb quin company/a de classe t’agradaria estar assegut 

al costat perquè el consideres el teu millor amic/amiga? 

b)  En negatiu/rebuig: Amb quin company/a de classe NO t’agradaria estar 

assegut al costat perquè no el consideres el teu millor amic/amiga? 

c) Realisme perceptiu:  Qui creus que et triaria? 

 

2- També s’han formulat preguntes per saber qui o quins alumnes són els líders de la 

classe a l’hora de treballar. Les preguntes plantejades són del tipus: 

 

a) En positiu/elecció: A quin company/a de classe responsable escolliries per  fer 

un treball en grup? 
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b)  En negatiu/rebuig:  A quin company/a de classe NO escolliries per  fer un 

treball en grup a classe? 

c) Realisme perceptiu: Qui creus que et triaria? 

 

3-  I preguntes per saber la popularitat dels alumnes, no a l’aula sinó per realitzar tasques 

festives, jocs...  

 

a) En positiu/elecció: A quin company/a de classe escolliries per  anar d’excursió, 

anar de festa…? 

b) En negatiu/rebuig: A quin company/a de classe NO escolliries per  anar 

d’excursió, anar de festa…? 

c) Realisme perceptiu: Qui creus que et triaria? 

 

Per poder recollir les dades per elaborar el sociograma s’han tingut unes consideracions 

bàsiques:  

 

 Crear un clima positiu a l’aula perquè les respostes fossin sinceres. Per això és va 

explicar al grup la finalitat del sociograma  i que havia de ser individual i que no es 

podien fer senyals ni comunicar-se entre ells. Les respostes obtingudes serien 

totalment confidencials i en cap cas perjudicarien a cap alumne. 

 

 Cada alumne havia de respondre individualment i només assenyalant a un company. 

Ho ha de fer tothom inclús els que no estan a classe. Disposaven de 15’ per a 

respondre totes les preguntes 

 

El qüestionari que se’ls va passar és el que es mostra a continuació 
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QUESTIONARI CONFIDENCIAL            RESPON AMB SINCERITAT 

   

  NOM I COGNOMS……………………………………………………… 

  CURS……………………………………………………………………. 

DATA……………………………………………………………………. 

    

1. a)   Amb quin company/a de classe t’agradaria estar assegut al costat perquè el 

consideres el teu millor amic/amiga? 

 Nom i cognoms………………………………………………….. 

 

b)   Amb quin company/a de classe NO t’agradaria estar assegut al costat perquè no el 

consideres el teu millor amic/amiga? 

 Nom i cognoms………………………………………………….. 

 

c)    Qui creus que et triaria? 

 Em triaria…………………………………………………………. 

 No em triaria……………………………………………………… 

 

2. a)   A quin company/a de classe responsable escolliries per  fer un treball en grup? 

 Nom i cognoms………………………………………………….. 

 

b)    A quin company/a de classe NO escolliries per  fer un treball en grup a classe? 

 Nom i cognoms………………………………………………….. 

 

c)    Qui creus que et triaria? 

 Em triaria…………………………………………………………. 

 No em triaria……………………………………………………… 

 

3. a)   A quin company/a de classe escolliries per  anar d’excursió, anar de festa…? 

 Nom i cognoms………………………………………………….. 

 

b)   A quin company/a de classe NO escolliries per  anar d’excursió, anar de festa…? 

 Nom i cognoms………………………………………………….. 

 

c)   Qui creus que et triaria? 

 Em triaria…………………………………………………………. 

 No em triaria……………………………………………………… 
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La mostra del present estudi s’ha realitzat sobre un total de 26 alumnes de la classe de 2n C 

dels quals hi ha 12 nenes i 14 nens.  

 

 La primera pregunta (1, a )del sociograma, amb qui t’agrada estar assegut a classe,  

          

              

     

                                                                                                                       

 

Analitzant els resultats de la primera pregunta segons les dues vessants consultades,  en la 

seva vessant positiva, es podem observar diferents aspectes: 

 

 El primer d’ells és que els nois volen anar amb els nois i les noies amb les 

noies. 

 El segon aspecte és que podem trobar 5 petits grups i dos més formats per 

dues persones sense tenir una relació entre ells. No hi ha uns líders clarament 

definits però si que hi ha tres alumnes que destaquen per sobre dels altres 

(11,19 i 21) 

 

 La primera pregunta (1, b )del sociograma, amb qui no t’agrada estar assegut a classe,  
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A l’hora d’escollir negativament: 

 hi ha dos grans grups on podem observar clarament dos alumnes menys 

acceptats el (4), escollit 13 vegades  i el  (12) que n’és escollit 7.  

 Hi ha dos alumnes al marge del gran grup.           

 

 La segona (2 a) pregunta del sociograma, a qui triaries per fer un treball en grup,  

  

          

Hi ha quatre grups visibles dos dels quals tenen relació entre ells. Hi ha quatre líders destacats 

el (20) escollit tres vegades, el (8) i el (21) escollits quatre vegades i el (14) escollit cinc 

vegades.            
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 La segona pregunta ( 2 b) a qui no triaries per fer un treball en grup,  

    

 

Si ens fixem a l’hora d’escollir negativament podem veure quatre grups clarament definits i 

relacionats entre ells: 

 Hi ha dos grups amb els alumnes (4) i (26) escollits quatre vegades i a l’hora 

s’han triat entre ells.  

 Hi ha un tercer grup amb un alumne (12) escollit set vegades,  

 I finalment hi ha un líder clarament destacat (16) que ha estat escollit vuit 

vegades. 

 

 Com a resposta de la tercera (3 a)  pregunta, a qui triaries per anar d’excursió, 
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Hi ha quatre grups que no estan lligats entre ells dels qual n’hi ha un de molt nombrós on hi ha 

els líders de la primera i segona resposta.  

 

 Per finalitzar i com a resposta de la tercera (3 b) pregunta, qui no triaries per anar 

d’excursió, 

 

       

 

A l’hora d’escollir negativament:  

 hi ha quatre grups heterogenis dels quals hi tornen a haver els alumnes (12) 

escollit quatre vegades i el (4) que n’és escollit vuit. 

 

Podríem dir que a l’aula no hi ha uns líders clarament destacats però el que si que hi ha són 

dos alumnes (4) i el (12) que destaquen per ser els menys valorats en tots els aspectes. 

L’alumne (12) és un noi integrat al grup però amb dificultats d’aprenentatge, està en una aula 

d’acollida, en canvi l’alumne (4) és una noia que té dificultats per relacionar-se i no està massa 

integrada al grup.   

 

En base a aquests resultats es va proposar fer un seguiment a l’alumne (4) durant l’estada al 

centre. Aquest seguiment consistia en realitzar un diari d’observació durant l’estada al centre 

de pràctiques. 

 

DIARI D’OBSERVACIÓ 

 

El diari és va dur a terme a l’aula ordinària i en algunes ocasions al pati del centre. L’aula és un 

espai rectangular de 8x6m amb tres finestres en un lateral i la porta d’entrada al costat contrari. 

Les taules estan disposades en dues fileres de tres taules cadascuna i un passadís central. El 
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professor està al mateix nivell que els alumnes. L’alumne (4) està asseguda a la penúltima fila 

al costat del passadís. 

 

Dia 1 

Entre classe i classe els alumnes s’aixequen i es posen a parlar entre ells, es fan grupets 

de tres o quatre alumnes fins que arriba el professor i cadascú va al seu lloc. L’alumne 

(4) no troba l’estoig. Demana si algú li ha agafat i en no obtenir resposta li demana al 

professor si el pot buscar. Apareix a sota la taula del professor. Ningú ha vist ni ha fet 

res. 

 

Dia 2 

El pati comença a les 10.45 i finalitza a les 11.15, després hi ha 30’ de lectura individual. 

Quan l’alumne (4) arriba del pati per disposar-se a llegir la seva taula no està al seu lloc. 

Pregunta qui li ha mogut la taula i hi ha comentaris i burles. El professor arriba a classe i 

entre tots troben la taula canviada de lloc. Finalment el professor posa tres incidències a 

uns alumnes. 

 

Dia 3 

Al finalitzar la classe de matemàtiques quan sona el timbre tothom agafa l’entrepà per 

sortir al pati. L’alumne (4) busca dins la seva bossa i l’entrepà no hi és. Pregunta per tot 

arreu a veure si algú se l’ha menjat o l’ha amagat, però la gent ja ha marxat. Al pati unes 

alumnes més petites i d’altres cursos comparteixen amb ella l’esmorzar. 

 

Dia 4 

Quan comença la classe el professor demana que treguin el llibre i l’obrin per la pàgina x. 

Ella no té el llibre a la taula. L’alumna aixeca la mà i demana si algú té el seu llibre al 

calaix. Hi ha somriures i comentaris entre els nois de la classe. El llibre és a una altra 

taula. 

 

Dia 5 

Com ja he dit anteriorment els alumnes entre classe i classe s’ajunten en grups de tres o 

quatre. Hi ha un grupet que acostuma a donar-se cops i empentes al costat d’ella que 

continua asseguda al seu lloc. Rep alguna empenta o algun cop, és queixa però ningú li 

fa cas. Els altres companys de classe observen la situació però no diuen res. Quan 

arriba el professor tothom està al seu lloc. 

 

Dia 6 

Quan han de fer exercicis ja sigui en grup o individualment, li demanen constantment 

material, fulls blancs, maquineta, goma...Ja és una costum que tenen entre tots els que 

estan asseguts al voltant d’ella.  
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Dia 7 

Quan entrem a classe amb el tutor ens trobem a l’alumne (4) plorant a la porta dient que 

li fa mal la panxa. Li demanem si vol anar al bany o que avisem als pares. Ens diu que 

no, només té mal de panxa i vol estar uns minuts sola. Preguntem que ha passat i la 

resposta és “nada”. Aquesta situació ha passat un parell de vegades durant la meva 

estada al centre. 

 

Dia 8 

Els alumnes han de fer una pràctica per parelles a l’aula ordinària amb els ordinadors i 

connexió a Internet. Dos alumnes van a buscar el carro dels portàtils. Cada portàtil porta 

el seu codi i tots els alumnes saben quins van bé i quins no. A l’hora de repartir-los 

l’alumna (4) li’n donen un dels que no funciona bé. S’aixeca i demana permís al professor 

per canviar-lo. 

 

En general a l’hora de treballar en grup sempre la deixen de banda, es formen els grups 

ràpidament i normalment acaba treballant amb una nena xinesa nouvinguda que està a l’aula 

d’acollida i que parla molt poc el català. 

 

Al pati sempre està amb les mateixes nenes i de la mateixa nacionalitat que ella. La opinió que 

tenen els companys d’ella es que “es muy rara”, “siempre esta enfadada”, “esta tia es bipolar 

profe”, “le pegas un pellizco y monta un pollo en dirección” 

Se li ha preguntat en reiterades ocasions perquè fa els treballs sola i la resposta sempre és la 

mateixa “treballo millor sola, no m’agrada treballar amb gent” 

 

El que he pogut observar durant aquests mesos és que la nena ha anat canviant de grup 

d’amics. Al principi és movia amb unes nenes de 1r al cap d’un temps amb unes altres nenes i 

ara últimament amb el grupet de noies més populars de la classe, tot i que elles no li fan massa 

cas. 

La nena no diu res al seu tutor ni ha demanat ajuda ni als seus companys ni a cap altre 

professor. Bona part d’aquestes situacions passen quan no hi ha el tutor, sinó quan hi ha altres 

professors. Jo ho he pogut observar ja que com a professor en pràctiques em quedava entre 

classe i classe o bé arribava una mica abans a l’aula. 

 

Les conclusions que podria treure d’aquests dies observant l’aula, són: 

 Li gasten repetidament bromes desagradables i se’n burlen (ridiculització). 

 L’empipen sovint, li donen cops, empentes, etc., i no sap com defensar-se.  

 Li prenen o li amaguen els llibres, les ulleres, l’estoig, li canvien la taula de lloc. 

 En els jocs d’equip és l’última persona escollida.  

 Normalment està sola.  

 A classe cada cop li costa més parlar davant del grup.  
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 Té un aspecte trist i deprimit.  

 Moltes vegades té mal de cap, mal de ventre, etc., es troba malament.  

 

Com hem vist anteriorment, en el capítol 4 tipus d’assetjament, podríem arribar a dir que estem 

davant d’una situació de maltractament tant físic com psicològic, per part dels companys de la 

classe envers aquesta alumna. Hi ha implicats tots els agents, la víctima, alumne (4) i els 

maltractadors, dels quals no podem afirmar que hi hagi un líder destacat, sinó que bona part 

dels alumnes de l’aula hi participen. També hi ha els espectadors, en algunes ocasions 

indiferents i en altres antisocials.  

 

De tots aquests resultats/conclusions obtinguts se’n desprèn que una bona manera de treballar 

aquesta situació de maltractament és una bona intervenció des de l’aula.  

 

 

9. ESTRATEGIES A L’AULA 

 

S’han desenvolupat un gran nombre de programes d’intervenció en la prevenció de 

l’assetjament en l’àmbit educatiu amb la finalitat de millorar la integració social dels alumnes 

com ara el programa Galatea (2000) o el programa Conviure (2002) de Cava-Musitu (2000) 

aplicats a tres centres educatius de la Comunitat Valenciana. Amb aquest programes 

d’intervenció és pretén millorar el clima l’aula, implicant a tots els que formen part d’ella, tant els 

alumnes com els professors per tal de millorar la convivència i prevenir els risc d’assetjament 

tant present a les aules. 

Crear una bona convivència escolar  per prevenir l’assetjament, és una tasca de tota la 

comunitat educativa, però com ja hem vist anteriorment, en el punt 7.1 des del mateix centre i 

més concretament des de l’aula,  punt 7.2, és on es poden desenvolupar els programes 

concrets d’intervenció.  

En aquest sentit, el que és pretén en aquest treball és desenvolupar un programa d’intervenció 

directament amb els alumnes, de cinc sessions de durada i repartides al llarg del curs en una o 

dues per trimestre. Depenent de les necessitats en cada moment, aquestes sessions es poden 

allargar o escurçar en funció de la gravetat de la situació o la predisposició de l’alumnat. 

 

Les unitats plantejades és divideixen en dos blocs. El bloc 1 agrupa les dues primeres unitats, i 

el bloc 2,  on es treballen les habilitats socials, agrupen les unitats 3, 4 i 5. 

 

1. El maltractament (Activitat de sensibilització) 

2. Drets i deures dels alumnes (treball cooperatiu). 

3. Descoberta d’un mateix. 

4. Els sentiments i les emocions 

5. Ho sento.... 



26 
 

Com hem vist anteriorment, el professor té un paper molt important dins l’aula. No és només un 

simple transmissor de coneixements, ha de ser un guia en l’aprenentatge dels alumnes, ha de 

ser capaç d’establir una bona comunicació amb els alumnes i entre ells, ha de motivar-los i ser 

un gran observador del que passa dins l’aula. 

Aquesta sessió que desenvolupa les habilitats socials té en compte tots aquests aspectes. Es 

desenvoluparan diferents mètodes de treball segons l’activitat proposada. També es tindrà en 

compte que aquesta activitat és flexible i podrà ser més llarga o més curta en funció del ritme 

de treball i interessos del grup. 

 

Algunes consideracions sobre les estratègies a l’aula 

 

Per tal de fer un seguiment més concret de l’aula, després de les sessions amb els alumnes, 

seria necessari tornar a repetir la presa de dades i la posterior elaboració del sociograma per 

poder comparar els resultats de la primera presa amb la segona i comprovar si el treball aplicat 

sobre els alumnes ha assolit els objectius desitjats. Potser no és un termini de temps adequat 

per emetre conclusions, però si que ens pot guiar per saber si anem per bon camí en l’aplicació 

de l’estratègia.    

 

 

9.1 MATERIAL ELABORAT 

 

UNITAT 1                             EL   MALTRACTAMENT 

 

La primera unitat és dedica a la conscienciació dels alumnes sobre la violència i a donar 

rellevància al fenomen del “Bullying”, què és?,  i s’introdueixen conceptes nous per a ells com 

els tipus d’agressions, els efectes, les causes..... En aquesta primera activitat també es parla 

sobre els agents implicats en els assetjaments, agressor, víctima i espectadors.  

 

El material per el professor seria el que acompanyo a continuació. 

 

Objectius de la unitat:  
  

 Sensibilitzar a l’alumne sobre la violència 

 Conèixer els diferents tipus de violència 

 Conèixer els implicats en les agressions. 

 

Materials: 

Paper i llapis per respondre unes fitxes al final de l’explicació per a realitzar l’activitat 

 

 



27 
 

Durada de la unitat:  

La unitat tindrà una durada de dues sessions a l’aula d’una hora cada sessió  

 

Seqüenciació: 

Sessió 1: 

En aquesta primera sessió es fa una breu introducció sobre què és la violència i la violència als 

centres escolars. Es fa una breu enquesta sobre que entenen els alumnes sobre violència. Es 

comença a parlar sobre què és bullying posant alguns exemples reals i explicant-ne les 

característiques. 

Es parla sobre els agents implicats en casos de bullying (agressor, víctima i espectadors) i les 

conseqüències que poden patir a la llarga tant els uns com els altres.  

Finalment és donen una sèrie de pautes i consells de com actuar en un cas d’assetjament 

escolar, per part dels alumnes: a qui poden recórrer a demanar ajuda i com ho poden fer.  

 

Sessió 2: 

Activitat 1  

El professor  recorda els conceptes referents al bullying treballats a la sessió anterior, s’entrega 

el dossier i es comenta. 

 

1 Heu de classificar les següents conductes i pensar si les heu vist o si les han fet a algun 

company: 

Maltractament Físic Verbal Exclusió social 

Donar empentes o 

pegar 
   

Amenaçar, intimidar 

 
   

Robar o trencar 

coses 
   

Burlar-se d’ algú 

 
   

Insultar o posar 

sobrenoms 
   

Difondre rumors 

sobre algú 
   

No deixar participar 

 
   

 

2  Has estat testimoni d’alguna agressió a l’escola?. Si es així la pots descriure. 

3  Escriure 5 mesures per fomentar la convivència que les deixaran penjades a classe 
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UNITAT 2                     DRETS I DEURES DELS ALUMNES 

 

La segona unitat té per objecte treballar activitats educatives mitjançant  el treball  cooperatiu 

en equips heterogenis sobre els drets i deures dels alumnes, a partir del qual elaboraran un 

decàleg per eradicar la violència a l’aula.  

 

Perquè utilitzo l’aprenentatge cooperatiu? 

L’aprenentatge cooperatiu és una metodologia que fa referència a un grup de procediments 

d’ensenyaments que parteixen de l’organització de la classe en petits grups mixtos i 

heterogenis on els alumnes treballen conjuntament de manera coordinada per resoldre les 

tasques encomanades i aprofundir en el seu propi aprenentatge. Els objectius dels participants 

estan estretament lligats ja que cadascú d’ells només pot assolir els seus objectius si només 

els demés aconsegueixen assolir els seus. El fet que els alumnes comparteixin objectius fa que 

s’esforcin i treballin junts per millorar el seu aprenentatge i el dels altres (Velázquez, 2010) 

 

L’agrupació dels alumnes en aquests grups heterogenis, de rendiment, nivell d’integració, risc 

de violència..., ens facilita la superació les exclusions o segregacions que es donarien en una 

aula tradicional i ens permet lluitar contra la exclusió i superar la desigualtat d’oportunitats.  

 

En què es fonamenta: 

 -En valorar el potencial educatiu de les relacions interpersonals existents en qualsevol  

 grup 

 -En considerar els valors de socialització i integració en el grup 

 -En la teoria del conflicte sociocognitiu   

 -En l’increment acadèmic 

 

Els equips d’un aprenentatge cooperatiu, tenen dues finalitats. La primera és que cada membre 

del grup ha d’aprendre les seves màximes possibilitats i la segona és que aquest grup ha 

d’aprendre a treballar en equip. Per aconseguir aquestes dues finalitats és molt important que 

els equips siguin heterogenis. En aquest sentit els grups estaran formats per els nois/es de la 

classe més vulnerables, menys acceptats, i el/s líder/s de la classe. 

 

En el context educatiu el fet de ser el líder del grup classe, comporta una sèrie d’avantatges 

davant la resta dels companys com destacar socialment, tenir èxit davant els companys, tenir 

més amistats...  

Els objectius que és volen assolir en aquesta segona sessió són 

 Implicar a tots els participants 

 Organització de les tasques 

 En la distribució de les tasques 

 En el grau de control del grup 
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 Afavorir les relacions interpersonals 

 

Es dona un important nivell d’autoritat i responsabilitat a l’alumne en aquest cas al menys 

valorat, i se’ls qualifica d’expert en alguna àrea. L’adolescent se sent com un professional ja 

que té encomanades una sèrie de responsabilitats i tingui una motivació més gran, ja que és 

posa en la pell de l’expert/professional que té encomanada aquesta tasca. 

 

Nombre d’estudiants: grups de 3 estudiants en una classe de 27 alumnes 

 

Objectius de la unitat:  
  

 Desenvolupar les habilitats de comunicació interpersonals 

 Establir les relacions cooperatives i marcar les pautes per superar les dificultats 

 Planificar els objectius del grup, les responsabilitats i les tasques que es duran a terme 

 Aportar idees i modificar les propostes de treball. 

 Avaluar l'equip  

  

Mida dels grups:  Seran grups heterogenis de tres alumnes cadascun. La formació dels grups 

la dirà el professor. No seran grups formats per nois o noies exclusivament, seran mixtes i 

també s’intentarà formar els grups intentant trencar els vincles d’amistat existents.  

 

Materials: Es repartiran uns articles del diari, notícies, i a més se’ls facilitarà un full amb 

recursos de pàgines web on poden cercar informació i una llista detallada dels materials que 

necessiten per a realitzar l’activitat. Cada grup tindrà un PC amb connexió a Internet. 

 

Durada de la sessió: L’activitat tindrà una durada de tres sessions a l’aula (1h cada sessió)  

excepte la primera sessió que tindrà una durada de 2h. També hi haurà un temps individual de 

recerca d’informació a casa per completar el treball. La última sessió serà per posar en comú 

tots els treballs, fer una petita exposició a la resta dels companys i un decàleg que deixarem a 

l’aula. La primera sessió es presentarà el treball a realitzar i es formaran els grups (30’) 

 

Seqüenciació:   

Primera sessió: 

Es repartiran una sèrie de notícies relacionades amb problemes de violència  a les escoles, 

totes relacionades amb casos reals. S’han de llegir els articles individualment i assegurar-se 

que entenguin les notícies. Si hi ha alguna cosa que no entenen la poden preguntar al 

professor. (30’) 

            

Hauran de resumir l’article que els ha tocat llegir (10’).  
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Es formaran 5 grups d’experts, on es posaran en comú els articles que han llegit 

individualment.  S’escoltaran els uns als altres i prendran notes sobre els punts de vista que té 

cada expert, i el missatge que els ha transmès l’article (30’). Es tornaran a reunir els grups 

inicials de tres alumnes per posar en comú els missatges de cada article, prendre notes i posar 

un títol consensuat al treball (30’). 

 

Segona sessió: 

Cada membre del grup es fa càrrec d’un dels problemes i adquireix la responsabilitat de cercar 

d’informació a casa sobre un dels problemes i explicar-ho a la resta dels companys sobre la 

seva feina de recerca. Per tal d’aprofundir si hi ha algun altre company d’un altre grup que ha 

tractat el mateix tema es poden reunir durant 10’ per tal d’aprofundir una mica més. La durada 

de la posada en comú serà de 40’.  

Els 20’ restants de la sessió serviran per plantejar i fer un guió sobre el treball taller a l’aula, 

que serà fer un pòster de 50x70 on cada grup mitjançant els recursos que creguin oportuns 

(fotografies, notícies, gràfics, collages....on il·lustrin el que han treballat) 

 

Tercera sessió: 

Treball a l’aula muntant el pòster (1h) 

 

Quarta sessió:  

Exposició pública de tots els treballs realitzats, tant dels pòsters com d’una explicació oral per 

part del grup del problema analitzat. (1h) Elaboració d’un decàleg contra la violència que el 

deixaran a l’aula. 

  

Rols:  Cada estudiant  té un paper dins el grup. Cadascú té el mateix pes i aporta el 33,3% (en 

aquest cas els grups són de 3 persones) del treball. Cap d’ells ha de treballar més que els 

altres. D’aquí la tasca a casa on cadascú cerca el mateix tipus d’informació. 

Dins del grup però hi haurà una sèrie de rols que es poden assignar ells o els assignarà el 

professor.  

  -Responsable i coordinador del grup: coordina el material, controla el temps i fa 

  que es respecti  el torn de paraula  

  -Secretari i portaveu del grup: anota les decisions preses al grup    

  -Encarregat del material: té cura del material a utilitzar  

 

Criteri de èxit:  

-Planificar correctament la feina a fer i que cadascú sàpiga que ha de fer, com ho ha de fer i 

quan ho ha de fer. 

-Participar tots els membres del grup cada membre del grup ha de tenir clar que ha de fer i no 

ha de fer la feina de l’altre, ni que la feina la faci una sola persona. 
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-Escoltar i respectar les propostes i idees dels altres membres del grup. Demanar torn de 

paraula i no cridar ni utilitzar males maneres. 

   

Interdependència positiva: El que faria es intentar motivar els estudiants i que també es 

motivin entre ells, dient-los que l’èxit individual és l’èxit del grup. Cadascú és un pilar important 

del grup i sense aquest pilar el grup no s’aguanta. Cada membre del grup hauria d’assegurar-

se de que els altres membres també aprenguin de la mateixa manera que ho fa ell. Es podria 

aconseguir fen-los saber que cada petit esforç de cadascun d’ells són importants i 

indispensables per assolir l’èxit. 

 

Exigibilitat/responsabilitat individual: La responsabilitat individual és aquella responsabilitat 

que cada membre de grup s’ha d’exigir per tal d’assolir els objectius comuns al final del treball. 

Aquesta responsabilitat només tindrà èxit si per es té una valoració o una crítica positiva per 

part dels altres membres del grup de la tasca realitzada, ja que és una font d’alimentació tant 

individualment com col·lectivament. Es podria reforçar aquesta exigibilitat individual amb una 

autoavaluació individual al final del treball, del paper de cada component o de realitzar un 

informe personal de com s’ha plantejat el treball i si s’han assolit els objectius. 

 

Habilitats socials en joc: Sabem que les habilitats socials són totes aquelles maneres de fer o 

de comportar-se, verbals i no verbals, que serveixen per afavorir les relacions interpersonals. 

Una de les habilitats socials important es la comunicació: en aquest treball la comunicació és 

un dels aspectes que es treballa més, i té un pes específic més important. 

En aquest sentit, els estudiants han de saber escoltar les explicacions dels companys, mostrant 

respecte i sabent elogiar el treball fet. També es treballarà el saber encaixar una crítica o saber 

posar-se d’acord en com treballar plegats. 

Facilitar l’autoconeixement tant amb el treball dins el grup com en l’aspecte més personal. 

També es treballa el fet de superar situacions d’estrès sense utilitzar la violència ni conductes 

agressives, sinó el diàleg i el saber fer. 

 

Reflexió sobre el treball del grup: Aquesta reflexió es important ja que es una oportunitat tant 

per l’alumne com per el professor de com s’ha treballat. Es faria un informe al final de l’activitat 

sobre com han anat les converses, els diàlegs, i decidir en quins aspectes es podrien millorar 

del treball, el que ha fallat, quins aspectes han estat positius...S’hauria de presentar un informe 

per grup destacant tots aquests aspectes. 

 

Tasca individual:  Cada alumne ha de tenir una responsabilitat individual, han d’aprendre 

junts. La capacitat d’aprendre de manera autònoma és un dels requisits per tenir èxit a la nostra 

societat. Els estudiants adquireixen responsabilitats tant dins el grup com fora del grup, a casa 

per exemple, i adquireixen uns hàbits i unes responsabilitats en el seu procés d’aprenentatge. 

Estem formant gent amb un pensament crític.  
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A banda de totes aquestes tasques l’estudiant treballarà a casa de forma autònoma cercant 

informació a Internet o a la biblioteca per tal de complementar el treball. Aquesta informació la 

posarà en comú amb els companys de grup a l’aula. 

 

 

UNITAT 3              DESCOBERTA D’UN MATEIX  

 

L’objectiu principal d’aquesta unitat és que els nois i noies aprengui a descobrir-se a ells 

mateixos.  mitjançant els valors positius que transmeten, afavorint un clima idoni per  pujar 

l’autoestima del noi o noia i el concepte positiu que té de la resta de nens. 

Tots tenim coses bones i hem de tenir un bon concepte de nosaltres mateixos i alhora hem de 

saber veure les coses bones que tenen els altres.  

 
Objectius de la unitat:  
 

 Reconèixer els aspectes positius que tenen els companys de classe i valorar-los 

 Sentir-se valorat 

 Potenciar la pròpia autoestima 

 Potenciar l’autoestima dels companys 

 

Materials: 

Els recursos emprats seran paper blanc, llapis i una pilota. 

 

Durada de la unitat 

Aquesta unitat tindrà una durada de dues sessions d’una hora cadascuna.  

 

Seqüenciació: 

Primera sessió: 

Activitat 1. El que més m’agrada de................ 

Abans de començar l’activitat s’estableixen unes normes que decideixen ells mateixos; si volen 

o no que la consulta sigui anònima, el temps per contestar i el temps de rèplica ( que no ha de 

superar el minut).  

Els nois i noies disposen d’un full de paper en blanc on estarà escrit el nom de cada company i 

a continuació hauran de posar un aspecte positiu de cadascun, com per exemple: ”El que més 

m’agrada de la Maria és el seu sentit de l’humor”. Un cop emplenat, es retalla el tros de cada 

alumne i se li dona. Al final de la sessió tots els nois tenen tots els papers amb les  

característiques positives sobre ells que han anotat els seus companys. 

Al final de la ronda, el primer que ha començat  a escriure haurà  llegir tot allò positiu que han 

escrit els seus companys sobre ell/a. Un cop tots ho han llegit, hauran de dir el que més els ha 

sorprès i donar replica a qui li ha posat per que s’expliqui. El debat ha de tenir un temps 

determinat de 1 minut i passar al següent company.  
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Segona sessió 

Activitat 2. El meu company és molt bo.... 

Els nois i noies fan una rotllana, el primer li llença la pilota a un altre alhora que diu una cosa 

que ell considera que fa bé el que la rep. Aquest li passa a un altre fent el mateix. La pilota es 

pot passar tantes vegades com es vulgui però ha de passar obligatoriament per tots els 

alumnes.  

El joc pot durat el temps que es cregui necessari. 

Una vegada acabat el temps, cada nen ha de recordar les coses bones que li han dit i les haurà 

d’anotar en un full i fer una petita explicació del per què creu que té aquestes aptituds.  

 

   

UNITAT 4                               ELS SENTIMENTS I LES EMOCIONS 

 

Aquesta unitat tracta dels sentiments i les emocions, com ens sentim a la pell de l’altre. 

 
Objectius de la unitat:  
 

 Reconèixer els nostres sentiments i emocions. 

 Respectar els sentiments dels altres 

 Empatia amb qui pateix una situació delicada. 

 Potenciar l’expressió de les emocions i sentiment dins del grup 

 

Materials: 

S’utilitzarà paper, llapis, cartolina amb un quadrant, adhesius d’emoticones  i el vídeo o dvd per 

veure el curtmetratge Juul. 

 

Durada de la unitat: 

Aquesta unitat tindrà una durada de dues sessions d’una hora cadascuna.  

 

Seqüenciació: 

Primera sessió: 

Activitat 1.  

A l’inici de la sessió el primer que farem és expressar-nos com estem avui. En primer lloc 

començarà el professor i explica com està i identifica el seu estat amb un emoticona del mòbil. 

Dona peu a un altre alumne per que s’identifiqui ell també i triï un altra emoticona i així amb la 

resta de la classe.  

És una activitat que es desenvolupa al llarg de tota una setmana. Cada dia, cada nen 

enganxarà el seu estat a la cartolina i al final de la setmana han de veure, quants dies han estat 

content, eufòrics, tristos, enfadats.... i com han estat els seus companys. 

Cada noi ha d’explicar el per què s’ha sentit així, bé o malament, i la resta han de dir si ho 

havien notat o no. 
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Segona sessió: 

Activitat 1:  

Durant aquesta sessió visualitzarem el curtmetratge Juul. Aquest curtmetratge inspirat en un 

conte de Gregie de Maeyer i Koen Vanmechelen, explica la dura història d’un ninot de fusta 

que l’insulten per tot, per la seva aparença física i per la seva manera de ser.  

Pot ser una història una mica dura per els nens, però veure com se sent el personatge pot fer 

que els nens connectin més amb els nens que són agredits o insultats. 

 

Activitat 2:  

Individualment els nois respondran a una sèrie de preguntes que fan referència la pel·lícula i 

als sentiments. 

 Com t’has sentit en veure en Juul.  

 Com creus que et sentiries tu si et fessin el mateix que en Juul  

 Com actuaries si veiessis a un company insultant a un altre 

 

Es comenta la pel·lícula en grup i és posen en comú les reflexions de cada alumne. S’escriu 

una carta a en Juul de part de tota la classe explicant-li que ens ha semblat la seva història i 

com ens hem sentit en veure-la. Aquesta carta anirà adreçada a tots els nens i nenes que 

pateixen situacions humiliants per la seva manera de ser. 

 

 

UNITAT 5                                                 HO SENTO... 

 

Aquesta unitat tracta sobre saber disculpar-nos. Saber disculpar-se no és fàcil i és vist per 

molta gent i per els adolescents en particular com una manera de rebaixar-se, d’haver perdut i 

l’altre d’haver guanyat. Els hem de fer veure als nois i noies que demanar disculpes és una 

manera d’arreglar una situació que per algun motiu s’havia trencat. 

  

Objectius de la unitat:  
 

 Reconèixer les causes de la molèstia de l’altre 

 Tenir els recursos necessaris per poder disculpar-se 

 Valorar i acceptar les disculpes 

 

Materials: 

No s’utilitzarà cap material específic ja que serà una activitat oral i de reflexió individual i de 

grup. 

 

Durada de la sessió: 
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Aquesta unitat tindrà una durada d’una sessió d’una hora, però la podrem allargar una altra 

hora en funció de les reflexions obtingudes i el ritme de discussió de la classe.  

 

Seqüenciació: 

Primera sessió: Ens disculpem davant els altres 

 

El professor explica tres situacions reals, com ara:  

 

- “li he agafat la samarreta verda a la meva germana, ella en te moltes. Ara ella està enfadada 

per que diu que no li hauria d’haver agafat sense permís, ens hem barallat i ara ella no em 

parla” 

 

- “com que no em dones prou diners, li he agafat a la mare 10 euros del moneder. Ara ella s’ha 

adonat i m’ha castigat durant una setmana sense la Play” 

 

- “ el meu company de taula és un pesat, com que no entén les mates tot el dia m’està 

preguntant. Avui ja m’he cansat i li he trenca el llibre...” 

 

Per grups hauran d’analitzar el per que ho han fet, veure de quina manera creuen que 

reaccionarien si els hi fessin a ells i després de quina manera creuen que hauria de demanar 

perdó. Cada membre del grup ha de proposar una possible resposta demanant perdó i han de 

triar la que sigui més adient a cada cas.  

Un cop han triat la resposta a cada situació, un membre del grup l’exposarà a la resta de la 

classe. Es tractaria de debatre per cada situació el per què creuen que la seva proposta de 

perdó és la més adequada. L’objectiu de l’activitat és arribar a reconèixer que hi ha diverses 

maneres de demanar perdó i que totes poden ser efectives. 

 

L’observació de les conductes dels alumnes és un instrument d’avaluació de les habilitats 

socials molt útil pel professor. Durant les unitats desenvolupades, el tutor  disposa de temps per 

observar i anotar el dia a dia de l’aula, els canvis que és produeixen i si s’escau potenciar 

l’entrevista individual amb aquells alumnes que tenen més dificultats per expressar-se. 

 

 

10. CONCLUSIONS 

 

Els problemes de convivència als centres de secundària són un problema global que cal tractar 

des de diferents àmbits i alhora establir estratègies conjuntes per la seva prevenció i resolució.  

 

La violència no afecta tan sols a qui la pateix o qui la genera, va més enllà i afecta en general a 

tots els subjectes relacionats directament amb els implicats. No es pots doncs, cercar les 



36 
 

solucions només dins l’àmbit escolar, cal extrapolar les estratègies i fer-les arribar fins on sigui 

necessari per tal d’arribar a l’arrel del problema.  

La família, l’escola, els mitjans de comunicació, la resta d’alumnes, els professors i en general 

la comunitat educativa són part important alhora de resoldre els problemes d’assetjament a 

secundària.  

La societat actual ens fa viure de manera vertiginosa, tot passa massa ràpid i no dona temps a 

desenvolupar-se amb la serenor necessària per anar adquirint els valors i les normes que ens 

ajudaran a socialitzar-nos i a integrar-nos en una societat cada cop més competitiva, on 

sobresurt el poder per sobre dels valors. Cal que els nostres nens i adolescents sàpiguen que 

existeixen unes normes i uns límits que són necessaris per anar configurant la seva vida. La 

família hauria de ser el principal implicat en la transmissió d’aquest sentit de la norma i dels 

límits, però ens trobem amb famílies que o no tenen temps o no tenen capacitat per educar als 

seus fills en aquests termes. L’escola té un paper important en aquest punt, cal que reforci la 

tasca educativa dels pares i que alhora els doni eines per treballar els límits des de casa. 

Cal tenir en compte l’entorn de l’alumne, on viu, on es mou, amb qui es relaciona, per poder 

concretar el màxim possible les estratègies a seguir i aplicar-les de manera global com deia.  

 

La tasca dels instituts alhora de prevenir l’assetjament és bàsica. Cal dotar als alumnes dels 

recursos necessaris per que siguin ells mateixos els que generin un esperit crític i sàpiguen 

diferenciar entre el que es pot considerar una broma i el que és realment un assetjament.  

Treballar des de l’escola aplicant models educatius que potenciïn les habilitats socials i els 

sentiments, és una bona estratègia per crear a poc a poc un interès en el nen pel que sent el 

seu company. Reconèixer els propis sentiments ens fa reconèixer els sentiments del altres i 

saber si els estem ofenent o no. Cal treballar l’empatia entre els nostres nens i adolescents.  

La formació dels professors fora de currículum, és fonamental i per que es formin en aspectes 

com la gestió d’emocions i la gestió de conflictes, cal una tasca de conscienciació de l’equip 

directiu cap als professors. Cal que creguin en les seves possibilitats i que valorin la seva 

intervenció en temes tant preocupants com l’assetjament. Si els professor estan motivats i 

entenen que la prevenció és una garantia d’un futur amb menys violència, aconseguirem 

persones implicades en el procés educatiu dels nostres fills més enllà dels vessant acadèmic.  

 

El problema de l’assetjament entre iguals és una realitat preocupant. Fins fa poc no es tenia en 

compte com un problema a resoldre ni es valoraven les seves conseqüències. Cada cop més 

els nens i adolescents saben que no es “normal” viure una infància amb por ni estar sotmès a 

la voluntat d’un altre persona i per aconseguir que rebutgin la violència i gestionin els 

problemes amb el diàleg, cal una educació basada en el respecte i la igualtat. El futur dels 

nostres futurs adults depèn de l’èxit de la nostra tasca educadora quan encara són nens.  
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