
Resum Xerrada “El triangle del foc. Aturem el Bullying” 

Júlia Prunés · www.juliaprunes.cat 
 

El Bullying és un tipus de violència, i la violència és qualsevol ideologia, actitud, 
comportament o conducta agressiva que provoca dolor o sofriment, físic o 
psicològic. 

És qualsevol agressió: 

· Física (cops, empentes, puntades de peu…) 

· Verbal (insults, burles, amenaces…) 

· Social (fer el buit, ignorar…) 

· A través d’internet o el mòbil (memes, comentaris, fotos, vídeos...) 

 

A vegades, la violència es fa invisible, sigui perquè la normalitzem o perquè forma part de la nostra cultura i estructura 
social. Com molt bé descriu Johan Galtung amb el seu triangle de la violència. 

 

L’assetjament escolar o Bullying, es produeix quan un alumne o una alumna són agredits de forma repetida per un/a o 
més iguals. I hi ha: 

· Continuïtat en el temps (no és cosa d’un dia) 

· Desigualtat de poder (els agressors són més i més forts) 

· Hi ha intenció i desig de fer mal  

· Es tracta d’un fenomen de grup (darrera hi ha un grup que ho permet o que ho instiga) 

 

A mi m’agrada explicar el fenomen del Bullying amb la metàfora del triangle del foc, que és el que ens diu que, per 
encendre foc es necessita una font de calor, combustible i també oxigen. Sense un d’aquests tres elements, el foc no 
s’arriba a encendre o bé s’apaga. Els bombers es regeixen per aquest triangle a l’hora de prevenir i d’apagar un incendi. 

En el Bullying passa el mateix, perquè es produeixi ens calen 3 
personatges: l’agressor/a (font de calor), la víctima 
(combustible) i els espectadors (oxigen).  

 

Tots els nens i les nenes es poden trobar, un dia, representant 
qualsevol d’aquests 3 papers, tot i que hi ha factors de risc, no 
existeixen perfils concrets, ni per als assetjadors/es, ni per a les 
víctimes, així que qualsevol pot ser-ho algun dia. 

És important treballar tant en la prevenció, com en la detecció, 
com en l’actuació per fer front a aquest fenomen que ha existit 
sempre. Posar-li un nom i descriure’l, ens permet detectar-lo i 
actuar. 

 

http://www.juliaprunes.cat/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enllaços interessants: 

Bloc Criatures: Aprenent a ser feliços, 
el Bullying la punta de l’iceberg 

Estudi Cisneros X (Oñate y Piñuel, 
2007) 

Vídeo 30 minuts: Bullying 

Vídeo gent normal: Bullying 

Vídeo de sensibilització, del final de la 
xerrada (Save de Children) 

 

 

 

 

Quan cal fer-ho? Segons les dades de l’Estudi Cisneros X, com més aviat millor, ja que els cursos on hi ha més incidència 
són els de 2n i 3r de primària.  

 

https://criatures.ara.cat/blogs/aprenent-a-ser-felicos/Bullying-punta-liceberg_6_1789081075.html
https://criatures.ara.cat/blogs/aprenent-a-ser-felicos/Bullying-punta-liceberg_6_1789081075.html
http://www.acosoescolar.com/estudios-cisneros-acoso-escolar/
http://www.acosoescolar.com/estudios-cisneros-acoso-escolar/
https://www.youtube.com/watch?v=2JE7PHMZtsA
https://www.youtube.com/watch?v=zsIKHsZzLVo&t=703s
https://www.youtube.com/watch?v=pmhXBNgeC1I&index=10&list=PLXEN77zuo3Aoty-oz9NovVUllY6IjVsuU&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=pmhXBNgeC1I&index=10&list=PLXEN77zuo3Aoty-oz9NovVUllY6IjVsuU&t=0s

