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1. Justificació del projecte

Durant els últims vint anys la població d’Abrera ha anat creixent per la migració, 

especialment de persones joves que es desplacen de la ciutat cercant unes condicions i 

situació de vida més assequibles, així com de famílies d’altres nacionalitats, essencialment 

d’origen àrab. 

Els nostres centres estan formats per famílies joves amb un nivell socioeconòmic entre 

mitjà i mitjà-baix i, majoritàriament, són treballadors del sector industrial i serveis.  

Partint de la realitat actual que viu el municipi amb una mobilització i inquietud per part de 

les comunitat educativa envers l’assetjament escolar, creiem que és el moment d’iniciar el 

camí conjuntament els centres escolars per tal d’establir un marc comú  i uns criteris 

d’actuació. 

L’objectiu del present projecte és establir unes actuacions concretes que ens ajudin a 

prevenir l’assetjament escolar i per tant disminuir-ne els casos, així com establir 

mecanismes per detectar i actuar davant d’un possible cas. Igualment, l’elaboració del 

projecte de manera coordinada en un marc d’actuació municipal ens ha permès establir 

criteris i mecanismes de coordinació no només entre els centres escolars sinó també amb 

altres entitats que intervenen directament o indirecta a la vida escolar, per tal d’establir 

unes actuacions comunes que ens ajudin a ser més eficaços en el treball per la millora de 

la convivència.   

També és fonamental que l’equip docent estigui format sobre  aquest tema per tal de poder 

anar formant, a l’hora, a les famílies a les reunions d’inici de curs i també tinguin eines per 

treballar-ho de forma activa amb els alumnes. 

Cal destacar la importància del procés de detecció d’un possible cas d’assetjament escolar 

i en aquest cas poder-lo gestionar amb la màxima rigorositat, realitzant un treball global on 

tant l’agressor com els observadors tinguin un treball reparador i en el cas de la víctima de 

protecció. 

Pretenem que aquest protocol s’emmarqui en una acció preventiva més global i sigui l’inici 

del camí cap a una vila on tots els agents siguin educatius, tant des de l’educació formal, 
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com des de la no-formal i la informal, i on cada ciutadà pugui esdevenir agent de canvi i 

creixement de la convivència. 

En aquest sentit, cal  treballar per a la convivència i en un protocol per a la prevenció de 

l’assetjament escolar; en una eina que ens permeti treballar amb tots els infants, joves, 

famílies, adults, gent gran, etc., per plantar la llavor d’un poble on els conflictes puguin ser 

una eina per dialogar, reflexionar, aprendre, etc., en definitiva, per millorar la convivència 

de la vila i tingui repercussió positiva a les escoles. 

Des d’aquesta perspectiva és voluntat de l’Equip de Referència Municipal del programa 

#aquiproubullying realitzar un treball per al benestar de la nostra població i fer un pas 

endavant per prevenir l’assetjament escolar. Sabem que és una gran fita, però hem de 

continuar caminant per arribar-hi. Si volem un poble educador hem de començar a implicar 

tots els agents que en formem part. Amb aquest ànim inclusiu plantegem seguir caminant 

cap a una vila educadora que cregui en l’educació i en el seu poder transformador com a 

factor de progrés i creació de riquesa personal i col·lectiva. 

Dins del Pla de Convivència de l’Institut Voltrera s’inclou aquest projecte per tal de donar 

resposta a les necessitats detectades entre els alumnes de l’ESO i de Batxillerat. El 

projecte pretén: 

• Prevenir les situacions de conflicte greu entre els alumnes que poden acabar 

comportant situacions d’assetjament escolar 

• Detectar les situacions d’assetjament que es produeixin per tal d’intervenir al més 

aviat possible 

• Intervenir segons el pla comú definit per tractar les situacions d’assetjament 

detectat, oferint la millor resposta possible a totes les parts implicades 
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2. Diagnosi de necessitats 

1. El tractament de l’assetjament en els documents de gestió del centre.  

En el PEC de centre es recull la nostra voluntat per tractar la convivència i l’assetjament. 

Missió: “formació de qualitat”...”dins d’uns valors de llibertat, tolerància, solidaritat, participació i 

respecte…” 

Visió: Impulsar el valor de la mediació i el diàleg com a elements claus en la resolució de conflictes. 

Valors: “Igualtat d’oportunitats i no discriminació”, “Integració i respecte a les diferències”, 

“Convivència, diàleg i respecte entre tots els membres de la comunitat educativa” 

Estratègies: “Impuls d’estratègies i processos que millorin la convivència en el centre i fomentin la 

cohesió social potenciant la funció tutorial” 

Objectius: “Integrar en els processos d’ensenyament i aprenentatge de continguts vinculats amb la 

coeducació, la ciutadania, la convivència, l’educació ambiental i la salut” 

“Promoure l’equitat a fi d’evitar qualsevol tipus de marginació i exclusió. Crear condicions que facin 

efectiva la igualtat d’oportunitats per accedir a una educació de qualitat”. 

“Fomentar l’educació intercultural en un marc de diàleg i de convivència”. 

 

En les NOFC del centre recollim les diverses mesures de promoció de la convivència, 

correctores i sancionadores d’acord amb el Decret 102/2010. Destacaríem els següents 

fragments, a tall d’exemple: 

Mesures de prevenció i resolució de conflictes: “Entenem que les actituds amb les quals s’afronten 

els conflictes són més importants que els propis conflictes. Per tant, l’esforç de tota la comunitat 

educativa s’ha de centrar en buscar solucions amb una actitud de col·laboració i de flexibilitat per al 

canvi. Així doncs, el centre promourà, entre tots els seus membres, aquelles actituds que afavoreixen 

la resolució de conflictes.” 

Mesures referides a l’organització de l’activitat docent, a l’àmbit familiar, a l’àmbit social. 
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En el PAT es tracta l’assetjament escolar des de les tutories, i es duen a terme les 

activitats següents: 

• Article: Assetjament de baixa intensitat, posterior tasca de tutoria 

• Pel.lícula de Cobardes, posterior tasca de tutoria 

• Jordi Collell, “I tu, què hi pots fer?” 

• Autoestima, “Desconeix-te tu mateix/a” 

• Taller d’estratègies per afavorir les competències personals 

• Taller de relacions a través de la pantalla 

• Taller de gestió de conflictes, habilitats socials i prevenció del bullying 

• Teatre fòrum: prevenció de la violència de gènere 

 

2. Els casos d’assetjament en el centre educatiu. 

En el darrer curs 2016-17 no vam detectar cap cas d’assetjament i no es va iniciar 

el  “Protocol de Prevenció, Detecció i Intervenció Enfront l’Assetjament Entre Iguals” del 

Departament d’Ensenyament en cap ocasió. 

Curs 17-18: 

Situació Intervenció Valoració de la resposta donada 

Unes alumnes de 3r 
expliquen a la seva tutora 
que hi ha una amiga que 
se’n riuen d’ella 

Activació del “Protocol De 
Prevenció, Detecció I Intervenció 
Enfront L'assetjament Entre Iguals” 
del Departament d’Ensenyament. 
S’ha activat l’Equip de Valoració. 

La valoració és positiva ja que sembla 
que hi ha hagut canvis. De totes 
maneres la situació està en espera 
degut a la proximitat de les vacances 
d’estiu i pendent de seguiment a partir 
de l’inici del curs vinent 

Una alumna es presenta a 
Direcció i explica que hi ha 
un grup de companys que la 
molesten sovint 

Activació del “Protocol De 
Prevenció, Detecció I Intervenció 
Enfront L'assetjament Entre Iguals” 
del Departament d’Ensenyament. 
S’ha activat l’Equip de Valoració. 

El cas es considera tancat, ja que a 
partir de la intervenció realitzada es va 
aturar radicalment i l’alumnat implicat 
ha fet 4t d’ESO i la majoria marxen a 
d’altres estudis 

Un alumne de 1r d’ESO 
truca al 112 i explica que hi 
ha un company al qual se li 
fa bullying 

Iniciem el Protocol i en el procés 
d’investigació es detecta que és 
una crida d’atenció per part d’ell. 
Es tanca el protocol ja que no es 
tracta d’un cas d’assetjament. 

Es parla a la CAD, amb la 
psicopedagoga i amb la família i se li 
fa seguiment tutorial intens 
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Els dos casos pels quals s’ha activat el “Protocol de Prevenció, Detecció i Intervenció 

Enfront l’Assetjament Entre Iguals” del Departament d’Ensenyament, suposa el 0’3% de 

l’alumnat del centre1. 

3. Comissió de Convivència. 

Del total de passis per Comissió de Convivència del curs 17-18, el 13% han estat per 

situacions relacionades amb la conflictivitat entre iguals (manca de respecte als companys, 

insults i/o baralles). 

Aquest 13% de passis ha estat per part de 38 alumnes, que suposa un 5,8% del total de 

l’alumnat del centre. 

La resolució que s’ha donat en tots els casos és l’aplicació de les NOFC i si ha estat el cas, 

també s’han aplicat altres mesures a nivell de PAT i d’acció tutorial per incidir més 

específicament en cada situació concreta. 

 

4. La formació del seus professionals. 

• S’ha fet una formació específica per l’elaboració del projecte a un membre de l’Equip 

Directiu i una de les Psicopedagogues. 

• La resta de professorat del Claustre n’hi ha que han fet formació específica pel seu 

compte, la marge de la formació de centre. 

• Sessió de transferència al Claustre, realitzada el juny de 2018, mitjançant el power 

point adjunt en l’apartat ANNEXOS. 

• Està prevista una formació pendent d’elaboració de “Pràctiques restauratives” durant 

el curs 2018-19. 

 

1 Xifra total de l’alumnat a setembre de 2017: 656 alumnes 

8 

                                            

http://www.insvoltrera.org/


    Generalitat de Catalunya 
    Departament d’Ensenyament 
    Institut Voltrera 
       Passeig de l’Estació, 18 
       08630 Abrera 
       Tel. 93 770 32 11  
       Fax  93 770 05 95 
       iesvoltrera@xtec.cat 

       http://www.insvoltrera.org 

 

3. Finalitat, objectius generals, específics i indicadors 

Finalitat 

La finalitat del Programa #aquiproubullying és estimular els centres educatius a elaborar un 

projecte que els permeti assolir els següents objectius generals. 

Objectius generals 

Sensibilitzar la comunitat escolar de la importància de prevenir i erradicar l'assetjament 

entre iguals. 

Formar la comunitat escolar per tal de prevenir, detectar i intervenir davant possibles 

situacions d'assetjament entre iguals. 

Apoderar i implicar l'alumnat per detectar i aturar els processos d'assetjament escolar 

mitjançant accions de servei a la comunitat. 

Prevenir possibles situacions d'assetjament en el centre educatiu. 

Detectar, intervenir i aturar les situacions d'assetjament escolar. 

Objectius específics 

 

Objectius específics Indicadors 

Sensibilització 

 

Fer que la comunitat educativa diferencii entre 
bullying i conflicte: 
donar a conèixer el concepte d’assetjament a les 
famílies per tal de que puguin discriminar 
/distingir les possibles situacions conflictives 

Nombre d’activitats de sensibilització 
realitzades per cada un dels sectors 
de la comunitat escolar. 

Percentatge de participació de cada 
un dels sectors de la comunitat 
educativa en les activitats realitzades 

Formació 

 

Formar el professorat per tal de: 
prevenir i detectar un potencial cas 
d’assetjament el més aviat possible 
treballar-ho millor amb l’alumnat: educació 
emocional, gestió positiva dels conflictes, 
detecció i intervenció davant les situacions 
d’assetjament 

Nombre d’activitats formatives 
realitzades per a cada un dels sectors 
de la comunitat escolar. 

Percentatge de participació de cada 
un dels sectors de la comunitat escolar 
en les activitats realitzades. 
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Objectius específics Indicadors 

Apoderament 

 

Sensibilitzar l’alumnat cap a l’assetjament 
escolar, per tal de que disminueixi i/o prevenir 
que n’hi hagi 

Nombre d’activitats de sensibilització 
realitzades per cada un dels sectors 
de la comunitat escolar. 

Percentatge de participació de cada 
un dels sectors de la comunitat 
educativa en les activitats realitzades 

Prevenció Millorar el clima de convivència i cohesió grupal 
Ús correcte dels canals de comunicació 

Relació d’actuacions per prevenir 
l’assetjament 

Percentatge de variació del registre de 
la comissió de convivència 

Detecció Engegar l’equip de guaites per evitar que un 
petit conflicte esdevingui assetjament 
Que l’equip respongui de manera ràpida als 
conflictes 

Nombre d’alumnes que participen en 
accions de servei comunitari 

Nombre de possibles situacions 
d’assetjament detectades 

Grau de satisfacció en el tancament 
dels conflictes 

Intervenció Protocol d’assetjament 
Donar resposta a les parts implicades mitjançant 
pràctiques restauratives 

Nombre de casos d’assetjament en 
què s’ha intervingut 

Percentatge de casos en què s’ha 
aconseguit aturar i revertir el procés 
d’assetjament 
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4. Avaluació inicial 

1. A 1r d’ESO es passa sempre el qüestionari CESC2, per detectar les dinàmiques d’aula 

susceptibles de convertir-se en assetjament, alumnat especialment sensible… 

Puntualment si es valora que hi ha algun curs que fa falta, excepcionalment es podria 

aplicar, tot i que es tracta d’una eina que no està pensada per altres cursos de l’ESO. 

Amb el CESC, si bé no hem detectat casos greus, si que ens serveix per valorar la 

conflictivitat a les tutories i treballar-ho en profunditat a nivell d’acció tutorial i de PAT. 

2. Professorat: en les reunions dels equips docents de tots els nivells del curs 17-18 s’ha 

valorat la importància de fomentar un bon clima de convivència i la disminució de la 

conflictivitat de l’alumnat. 

3. Enquesta a l’alumnat3. 

• 87% de l’alumnat entén que el bullying és: una situació repetitiva sempre amb la 

mateixa persona 

• 87,5% de l’alumnat no ha fet mai bullying 

• 69,6% de l’alumnat considera que no ha patit mai bullying 

• 62% de l’alumnat ha vist com algú patia bullying. D’aquests, un 41% no ha fet res 

però un 22% n’ha parlat amb un adult 

• 71% la propera vegada que vegi que algú pateix assetjament, diu que parlarà 

amb un adult. Valorem molt positivament l’augment del 49% respecte al 41% 

anterior 

4. Enquesta a les famílies4. 

• 100% de les famílies coneix el concepte d’assetjament escolar 

• 87,5% resoldria el conflicte pels canals adequats 

5. Implantació experimental de l’app B-RESOL. En els mesos d’abril-juny de 2018 s’ha 

implantat a 1r d’ESO i no s’ha donat cap cas. 

2  Conductes i Experiències Socials a Classe, http://www.xtec.cat/~cescude/B%20CESC.htm. Collell, J. i 
Escudé, C. (2006), Sòciograma que avalúa la conflictivitat a l’aula entre iguals 
3 Veure els resultats a l’apartat Annexos 
4 Veure els resultats a l’apartat Annexos 
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5. Planificació i temporització de les actuacions 

Actuacions per tal de... Responsables Recursos del 
centre 

Temporització 

 

Sensibilitzar la 

comunitat 

Campanya de difusió del 
projecte a tota la 
comunitat educativa 

Equip de Referència Web del centre 
Pantalla del vestíbul 
Plafons informatius 
Díptic informatiu 

Setembre 2018 

Famílies: donar a 
conèixer el projecte a les 
reunions d’inici de curs 

Equip de Referència 
Coordinadors i tutors 

Projecte de centre 
Programa 
#aquiproubullying 
Circular informativa 
i/o presentació 
audiovisual 

Setembre 2018 

Difusió i participació a les 
activitats municipals dins 
dels plans 
“Abrera educa” 
“Jornades Vil.la 
Educadora” 

Equip de Referència Web del centre 
Difusió de fulletons 
a l’alumnat a través 
dels tutors 

Cursos 2017-19 

Consell Escolar: 
Presentar i aprovar el 
projecte 

President del Consell 
Escolar  final de curs 2017-18 

Ampa: presentar el 
projecte 

Equip de Referència  final de curs 2017-18 

Professorat: formació 
dins del Programa 
#aquiproubullying 

Equip directiu Un membre de 
l’equip directiu i una 
psicopedagoga 

octubre-desembre 
2017 

Professorat: sessió de 
transferència al Claustre 

Equip de Referència Projecte de centre 
Programa 
#aquiproubullying 
Power point de 
presentació 

final de curs 2017-18 

Alumnat: presentació a 
les tutories, activitats de 
sensibilització dins del 
PAT 

Tutors 
Coordinació 
Departament 
d’Orientació 
Equip de Referència 

Projecte de centre 
Programa 
#aquiproubullying 

Cursos 2017-19 
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Actuacions per tal de... Responsables Recursos del 
centre 

Temporització 

Prevenir 

l’assetjament 

Xerrada per a famílies per 
la prevenció de 
l’assetjament escolar 

Equip de Referència 
Municipal 

Web del centre 
Difusió de la 
xerrada mitjançant 
document 

Desembre 2017 

Alumnat, activitats 
del  PAT 

Equip de Referència 
Coordinadors i tutors 

Tutories Cursos 17-19 

Alumnat, activitats del 
programa 
#aquiproubullying 

Equip de Referència 
Coordinadors i tutors 

Tutories Curs 2018-19 

Xerrada de Mossos: 
Prevenció del 
Ciberassetjament 
Famílies 
Veure documentació 
adjunta als annexos 

Equip de Referència 
Cap d’estudis 
Pla d’acció Internet 
Segura de Mossos 

Difusió a la web del 
centre 
Document de 
difusió a les famílies 

Juny 2018 

Detectar 

l’assetjament 

Formació de l’equip de 
guaites 
 

Cap d’estudis 
Mossos d’Esquadra 
Coordinació i tutors 
Equip de Referència 

Biblioteca del centre Curs 17-18: formació 
de l’equip 
Curs 18-19: formació 
d’un nou equip  

Implementació de l’equip 
de guaites 

Cap d’estudis 
Coordinació i tutors 
Equip de Referència 

Tutories Curs 18-19 
 

Transferència de la 
formació de guaites al 
propi nivell de 3r i a 2n 
d’ESO 

Cap d’estudis 
Coordinació i tutors 
Equip de Referència 

Cap d’estudis 
Tutories 

Curs 17-18 
Curs 18-19 

CESC a 1r d’ESO Coordinació i tutors de 
1r 
Departament 
d’orientació 

Tutories Setembre 2017 
Setembre 2018 

B-RESOL 
Implantació experimental 
de l’app a 1r d’ESO 
 
Implantació a la resta de 
l’ESO 

Equip Directiu  
Equip de Referència 

Tutories 
Equip Docent de 1r 
 
 
Tots els equips 
docents 
 

 
Inici:Abril 2018 a 1r 
 
 
Previsió d’implantació 
a tot el centre curs 18-
19 
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Actuacions per tal de... Responsables Recursos del 
centre 

Temporització 

Intervenir 

davant de 

l’assetjament 

Activació del “Protocol de 
Prevenció, Detecció i 
Intervenció Enfront 
l’Assetjament Entre 
Iguals”, Generalitat de 
Catalunya 

CAD i Comissió de 
valoració 

Membres de la 
comissió 

En el moment fixat pel 
protocol 

Estratègies de suport: 
Seguiment intensiu de 
l’equip docent 
(psicopedagogues, 
coordinadors i tutors) 
Suport de professionals 
especialitzats 
Suport de l’EAP 

CAD i Comissió de 
Valoració 
Coordinacions i tutors 
 
 
 
 
EAP 

 En el moment fixat pel 
protocol 

Formació al professorat 
en: Dinàmiques 
d’intervenció grupal, 
aplicació de  pràctiques 
restauratives 

Equip de Referència 
 

Equip docent del 
centre 
Aula audiovisuals 

Setembre-desembre 
2018 
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6. Previsió de l’avaluació final 

Objectius específics Indicadors Dades dels indicadors Grau 
d’assoliment de 
l’objectiu 
específic 

Fer que la comunitat 
educativa diferenciï entre 
bullying i conflicte: 
donar a conèixer el 
concepte d’assetjament a 
les famílies per tal de que 
puguin discriminar 
/distingir les possibles 
situacions conflictives 

Nombre d’activitats de 
sensibilització realitzades per 
cada un dels sectors de la 
comunitat escolar. 
 

• Famílies: donar a conèixer el 
projecte a les reunions d’inici 
de curs 

• Difusió i participació a les 
activitats municipals dins dels 
plans “Abrera educa” i 
“Jornades Vil.la Educadora” 

• Consell Escolar: Presentar i 
aprovar el projecte 

• Ampa: presentar el projecte 
• Xerrada per a famílies per la 

prevenció de l’assetjament 
escolar 

• Xerrada de Mossos: Prevenció 
del Ciberassetjament 
 

Pendent 
 
 
Realitzat 
 
 
 
Realitzat 
 
Pendent 
 
Realitzat 
 
Realitzat 
 
 
 
 

Percentatge de participació 
de cada un dels sectors de la 
comunitat educativa en les 
activitats realitzades 

Famílies 15% 
Alumnat 100% 
Docents 100% 
Consell escolar 100% 
 

Formar el professorat per 
tal de: prevenir i detectar 
un potencial cas d’asset-
jament el més aviat 
possible treballar-ho millor 
amb l’alumnat: educació 
emocional, gestió positiva 
dels conflictes, detecció i 
intervenció davant les 
situacions d’assetjament 

Nombre d’activitats 
formatives realitzades per a 
cada un dels sectors de la 
comunitat escolar. 

• Professorat: formació dins del 
Programa #aquiproubullying 

• Professorat: sessió de 
transferència al Claustre 

Realitzat 
 
 
Realitzat 

Percentatge de participació 
de cada un dels sectors de la 
comunitat escolar en les 
activitats realitzades. 

Docents 100% 

Sensibilitzar l’alumnat cap 
a l’assetjament escolar, 
per tal de que disminueixi 
i/o prevenir que n’hi hagi 

Nombre d’activitats de 
sensibilització realitzades per 
cada un dels sectors de la 
comunitat escolar. 

Alumnat: presentació a les tutories, 
activitats de sensibilització dins del 
PAT 

Curs 17-18 realitzat 
Curs 18-19 pendent 

Percentatge de participació 
de cada un dels sectors de la 
comunitat educativa en les 
activitats realitzades 

Alumnat 100% 
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Objectius específics Indicadors Dades dels indicadors Grau 
d’assoliment de 

l’objectiu 
específic 

Millorar el clima de 
convivència i cohesió 
grupal 
 
Ús correcte dels canals de 
comunicació 

Relació d’actuacions per 
prevenir l’assetjament 

• Alumnat, activitats del PAT 
• Alumnat, activitats del 

programa #aquiproubullying 
• CESC a 1r d’ESO 
• B-RESOL: Implantació 

experimental de l’app a 1r 
d’ESO 

• Implantació a la resta de l’ESO 

Curs 17-18 realitzat 
Curs 18-19 pendent 

Percentatge de variació del 
registre de la comissió de 
convivència 
 

Alumnat 100% 
 
Pendent 

Engegar l’equip de guaites 
per evitar que un petit 
conflicte esdevingui 
assetjament 
 
Que l’equip respongui de 
manera ràpida als 
conflictes 

Nombre d’alumnes que 
participen en accions de 
servei comunitari 
 
 
 

• Formació de l’equip de guaites 
• Implementació de l’equip de 

guaites 
• Transferència de la formació 

de guaites al propi nivell de 3r i 
a 2n d’ESO 
 

Realitzat Guaites 15 
places, 100% 

Nombre de possibles 
situacions d’assetjament 
detectades 

3 casos: dos reals i 
un descartat 

Grau de satisfacció en el 
tancament dels conflictes 

1 molt satisfactori 
1 pendent 

Protocol d’assetjament 
 
Donar resposta a les parts 
implicades mitjançant 
pràctiques restauratives 

Nombre de casos 
d’assetjament en què s’ha 
intervingut 
 

Activació del “Protocol de 
Prevenció, Detecció i Intervenció 
Enfront l’Assetjament Entre Iguals”, 
Generalitat de Catalunya 
Estratègies de suport: 
Seguiment intensiu de l’equip 
docent (psicopedagogues, coor-
dinadors i tutors) 
Suport de professionals espe-
cialitzats 
Suport de l’EAP 
Formació al professorat en: 
Dinàmiques d’intervenció grupal, 
aplicació de  pràctiques restau-
ratives 

2 casos 

Percentatge de casos en què 
s’ha aconseguit aturar i 
revertir el procés 
d’assetjament 

1 resolt 
1 pendent 
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7. Annexos 

Annex 1. Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront 
l’assetjament entre iguals 
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Annex 2. Esquema de les funcions dels guaites 
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Annex 3. Autorització alumnat 

Autorització a participar a l’Equip de Referència de Centre del Programa #aquiproubullying. 

 

Jo __________________________________________________, amb DNI número 

_________________________, com a pare/mare/tutor legal, autoritzo el meu fill/a 

_______________________________________________ a participar a l’Equip de 

Referència de Centre del Programa #aquiproubullying. 

També autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en imatges relacionades amb 

el projecte i les activitats de l’equip de referència. 

 

Signatura, 

 

 

Abrera, juny de 2018. 
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Annex 4: Resultats enquestes: alumnat i famílies 

Resultats enquesta alumnat a nivell de diagnòstic. 

A l’institut estem participant en un programa que es diu #aquíproubullying, que pretén 

millorar la convivència escolar i prevenir les situacions conflictives i d’assetjament escolar. 

 

Resultats de l’enquesta, 184 respostes. 
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Resultats enquesta a les famílies. 

La següent enquesta sobre l'assetjament escolar és totalment anònima i servirà com a punt de partida per 

elaborar el diagnòstic de la situació actual municipal als centres educatius d'Abrera, en el marc del programa 

#AQUIPROUBULLYING. 

Resultats de l’enquesta, 56 respostes. 
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Annex 5. Transferència al claustre 

Power point informatiu per la sessió de transferència al Claustre. 
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“#AQUÍPROUBULLYING”

“Al centre educatiu ningú no ha de patir cap mena 
d’assetjament”. 

“Assolir aquest objectiu requereix un esforç 
permanent de tota la comunitat educativa

(docents, alumnat, famílies, etc.)”. 

26



L’ASSETJAMENT ENTRE IGUALS 
Què és l’assetjament escolar? 

“Conducta de maltractament psicològic i/o físic,    en 
el marc escolar,

d’un alumne o grup d’alumnes a un altre-a de manera 
continuada”

L’ASSETJAMENT ENTRE IGUALS
Característiques

 Existeix una situació d’abús de poder.

 Hi ha intencionalitat per part de l’agressor o agressors de
fer mal.

 Qui el pateix es troba indefens enfront de qui l’intimida.

 Es repeteix sistemàticament al llarg d’un període de temps.
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TIPUS D’ASSETJAMENT ENTRE IGUALS 

Forma 

Naturalesa Directa Indirecta 

Física Donar empentes, pegar, amenaçar amb 
armes 

Robar, trencar, amagar objectes d’algu ́

Verbal 
Insultar
Burlar-se
Anomenar amb malnoms... 

Parlar malament d’algu ́, difondre falsos rumors 

Digital 
Trucades i missatges de text 
e-mails 
Fotografies i vídeos tramesos directament 
Participacio ́ en xats 

Comentaris, fotografies i vídeos penjats a les 
xarxes socials de forma anònima 
Suplantació de personalitat per enviar o 
publicar material comprometedor 

Exclusió 
social 

Excloure
No deixar participar... 

Ignorar
Fer com si fos transparent... 

DEU PUNTS 
PER CONÈIXER MILLOR L’ASSETJAMENT 

1. Assetjar no és "fer una broma”.

2. Qualsevol pot fer conductes d’assetjament.

3. Qualsevol pot ser objecte d’agressions.

4. En les situacions d’assetjament tothom hi juga un rol.

5. Nois i noies són diferents quan agredeixen.

6. L’assetjament entre alumnes és un problema de salut que afecta a tothom.

7. El noi o la noia victimitzat necessita ajuda.

8. El noi o la noia que agredeix també necessita ajuda.

9. Aturar la situació requereix una actitud ferma.

10. Es tracta de drets fonamentals i els centres educatius són responsables de la
protecció dels seus alumnes.
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EL CERCLE DEL BULLYING
(Olweus 2001)

“EN LES SITUACIONS D’ASSETJAMENT
NO HI HA POSICIONS NEUTRALS”

QUÈ HEM DE FER?

PROTOCOL “#AQUiPROUBULLYING”

PREVENIR

DETECTAR

INTERVENIR

29



COM HO HEM DE FER?
EL NOSTRE PROTOCOL

1. Qualsevol persona de la comunitat educativa detecta un possible cas
d’assetjament. S’informa al tutor/a de l’alumne/a.

2. El tutor/a informa amb la major brevetat possible a la Coordinadora
pedagògica i/o coordinadors de nivell. Conjuntament s’analitza si hi ha
indicis de possible assetjament, es valora la gravetat i es prenen les
primeres mesures d’urgència.

3. En paral·lel a les primeres mesures d’urgència la coordinadora pedagògica
activa la comissió de seguiment amb la participació del tutor/a i la
psicopedagoga de cicle amb l’assessorament de l’EAP, que elabora
l’informe de valoració de l’assetjament.

4. El Director valora l’informe i decideix aplicar el protocol d’intervenció si hi ha
suficients indicis d’assetjament i informa a Inspecció.

5. La comissió de seguiment prepara un pla d’actuació adaptant les mesures
proposades en el protocol d’intervenció a la situació específica del cas.
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PREVENIR
L’EDUCACIÓ EN VALORS I ACTITUDS

L’educació en Valors i Actituds constitueix una acció preventiva que 
contribuirà a millorar les relacions amb un mateix i amb els altres i, per tant, 

a evitar l’assetjament o altres respostes no desitjables. 

Els temes que en el marc del Projecte de Convivència del Centre contribueixen de manera 
específica a treballar les competències socioemocionals són: 

 Educació socioemocional

 Educar en el respecte

 Educar en la gestió positiva dels conflictes (Mediació)

 Coeducació

 Educació intercultural

 Inclusió

 Educació per la pau

DETECTAR
INDICADORS PER A LA DETECCIÓ: AGRESSOR/A

Assetjament físic.
 Agressions físiques freqüents i/o greus (empentes, patades, cops de puny, trabetes)
 Trenca, desendreça, oculta propietats (llibres, motxilles, material escolar, roba…).
 S'instal·la amb el seu grup de forma semipermanent en llocs concrets (porta dels lavabos, papereres…) 

amb la finalitat d'impedir el pas, arraconar…

Assetjament psicològic.
 Ressalta constantment defectes físics o d'acció d'un company/a.
 Reaccions de risa o rebuig davant intervencions d'alguns alumnes a l'aula.
 Xantatges econòmics, materials i de treball.
 Expandeix i dóna credibilitat a rumors negatius (ús de mòbils, pintades, missatges)

Assetjament verbal.
 Amenaça verbalment de forma pública i privada.
 Realitza trucades o missatges agressius o amenaçadors per telèfon.
 Mofes, insults, humiliacions i ridiculitzacions en públic.
 Realitza gestos obscens cap a alguns companys.

Assetjament social.
 Rebutja de forma explícita i sistemàtica a alguns companys/es per a treballar o posar-se en grups.
 Impedeix activament la integració i participació social d'alguns companys/es.
 Fa el buit, ignora constantment a determinades persones.
 Predisposa a companys/es de classe i a altres persones del centre contra alguns/es.
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DETECTAR
INDICADORS PER A LA DETECCIÓ: VÍCTIMA(1)

Conductes de fugida i evitació
 Per a arribar o anar-se'n de col·legi espera fins que no hi hagi ningú.

 Rutes il·lògiques per a anar i tornar del col·legi.

 Absentisme escolar. Falta injustificadament a classe.

 Aïllament social evident en patis, a l'aula i al carrer.

 Passa a casa més temps de l'esperat. No surt els caps de setmana.

 Desgana per a estar amb companys i relacionar-se. Prefereix estar sol.

Conductes d'angoixa i estat afectiu-emocional
 En algun moment plora o demostra dolor psíquic o físic.

 Tristesa, humor inestable.

 Irascibilitat, atacs d'ira injustificats.

 Fingeix mals per a evitar algunes situacions i entorns.

 Somatitzacions diverses: pèrdues de gana, vòmits, mals..,

 Problemes de son, nerviosisme.

 Regressions (descontrol d'esfínters, quequeig, infantilització, dependència..).

Conductes problemàtiques
 Adopció del "rol de bufó": continues pallassades o fins i tot provocacions.

 Agafen diners i objectes a casa per a pagar deutes inexistents

DETECTAR
INDICADORS PER A LA DETECCIÓ: VÍCTIMA(2)

Conductes públiques d'inseguretat
 Busca estar a prop d'adults en patis i llocs comuns del col·legi.

 Busca "amics" i companys de joc més petits.

 Es situa en llocs de l'aula allunyats de la resta.

Rendiment acadèmic
 Mostra dificultats d'atenció i concentració en les tasques escolars.

 Descens del rendiment acadèmic.

Altres indicadors
 Oculta l'origen i li posen nerviós algunes trucades de telèfon.

 Es queda sense entrepà, fa els deures d'altres...

 Presenta marques d'agressió física (roba trencada, marques al cos..).

 Li falten coses (bolígrafs nous, calculadora, estoig...).

 Els seus materials sovint es troben per terra, amagats o trencats.

 Rètols i pintades amb insults i amenaces als voltants del col·legi o pel barri.
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INTERVENIR
Fases de la intervenció davant d’una  situació d’assetjament escolar

Finalitats de la intervenció:
 Aturar l’assetjament.
 Evitar que es torni a produir.
Restaurar les relacions interpersonals a l’aula i el clima del

centre.

Fase 1: Mesures d’urgència.
Fase 2: Protecció de l’alumne assetjat.
Fase 3: Detecció de necessitats educatives i concreció.
Fase 4: Col·laboració i compromís de les famílies.
Fase 5: Reconeixement, acceptació i reparació del dany.
Fase 6: Mesures restauratives.
Fase 7: Seguiment del cas.
Fase 8: Autoaprenentatge.

INTERVENIR
Fase 1: Mesures d’urgència

 Aturar l’assetjament.

 Confortar l’alumne assetjat.

 Notificar a l’alumne assetjat.

 Comunicar-se amb les famílies.

 Configurar un mapa de seguretat.
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INTERVENIR
FASE 2: Protecció a l’alumne assetjat

DISSENYAR I IMPLEMENTAR UN MAPA DE PROTECCIÓ

1. Diagnosi de necessitats de protecció.

2. Creació d’entorns segurs.

3. Disseny i implementació d’un mapa de protecció en l’entorn
escolar.

4. Suport i acompanyament entre iguals.

4.1. A nivell individual. 

4.2. A nivell grupal. 

4.3. Equips de suport de centre. 

5. Comunicació a la família del mapa de protecció.

6. Visualització de referències de seguretat en tot el centre. . 

INTERVENIR
Fase 3: Detecció de mesures educatives i concrecció

AMB
ALUMNE ASSETJAT 

AMB
L’ALUMNE ASSETJADOR

AMB 
L’ALUMNAT OBSERVADOR 

(GRUP-CLASSE) 

1. Establiment del pla de treball amb 
l’alumnat assetjat i amb la família.

2. Dimensió cognitiva: millora de les 
habilitats cognitives. 

3. Dimensió emocional: conèixer,
reconèixer i gestionar emocions. 

4. Dimensió afectiva.
4.1. Cultivar l’autoestima. 
4.2. Enfortir la resiliència. 
4.3. Millorar l’empatia. 
4.4. Incrementar la tolerància a la 
frustració. 

5. Habilitats socials.
1.5.1. Aprenentatge de l’assertivitat. 
1.5.2. Habilitats comunicatives. 

6. Dimensió moral: valors i actituds.

7. Gestió positiva dels conflictes.

1. Establiment del pla de treball amb 
l’alumne assetjador i amb la família.

2. Treball pautat dels mateixos àmbits i 
termes proposats per a l’alumnat assetjat 

2.1.Millorar l’autoconsciència, regulació 
emocional i reducció de l’ansietat i/o 
estrès 

2.2.Millorar les habilitats de comunicació 
interpersonal, especialment la no-verbals i 
l’escolta activa. 

2.3.Treballar la dimensió afectiva des de 
l’empatia. 

2.4.Desenvolupar la dimensió moral.

2.5.Entrenar-se en gestió positiva dels 
conflictes.

3. Abordar les mesures educatives de
reparació i restauració 

1. Treball col·lectiu per a la conscienciació i
la reflexió sobre assetjament i 
l’entrenament d’habilitats per a 
l’apoderament. 
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INTERVENIR
Fase 4: Col·laboració i compromís de les famílies

Aquesta fase d’intervenció reprèn el contacte amb les famílies de l’alumnat directament implicat 
en la situació d’assetjament que es va iniciar en la fase 1 (Mesures d’urgència). 

Cal no deixar passar més d’una setmana des de la primera entrevista per convocar les dues 
famílies novament. 

En tot moment és important evitar culpabilitzar-les i que se sentin fiscalitzades. 

En aquesta segona trobada es tracta de:

 Informar de les necessitats educatives detectades i la concreció de les actuacions que 
s’han començat a fer i es faran al centre a

 Demanar a les famílies quines actuacions estan fent a casa. 

Els objectius són: 

 Col·laborar, compartir, complementar i donar coherència a les actuacions, 

 Que se sentin acompanyades afrontant la situació. 

 Cercar el compromís mutu per oferir la millor resposta possible a la situació que estan vivint.

 Establir acords i compromisos conjuntament i concretar dates de revisió. 

INTERVENIR
Fase 5: Reconeixement, acceptació i reparació del dany 

Aquesta fase es basa en els principis de justícia restaurativa

Abans de plantejar cap mesura restaurativa, és imprescindible, que l’alumne que ha 
causat el dany sigui capaç de  reconèixer els fets i acceptar-ne la responsabilitat. 

 També caldrà buscar de quina manera l’alumne que ha causat el dany pot reparar-lo i 
contribuir per tal que aquestes situacions no es tornin a produir. 

 És important plantejar diferents fórmules de reparació: 

– La directa respecte a l’alumne assetjat.

– La indirecta respecte al grup i cap a la comunitat educativa, analitzant en cada
cas les dificultats i els beneficis que aporta a les parts implicades.

A més de la reparació del dany és important treballar a fi que l’alumne assetjat se 
senti reconegut i s’impliqui en la restauració de les relacions (fase 6). 
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INTERVENIR
Fase 6: Mesures restauratives  

PRINCIPIS BÀSICS DE LES PRÀCTIQUES RESTAURATIVES

Restauració 
El primer objectiu de les pràctiques restauratives ha de ser la reparació del dany y la 
restauració de les relacions. 

Voluntarietat La participació en un procés restauratiu és voluntària. 

Neutralitat Els processos restauratius són justos i no esbiaixats en relació amb cap participant. 

Seguretat 
Els processos i les pràctiques restauratives han de garantir la seguretat de totes les 
persones que hi participen, per tant, cal crear un espai segur per poder expressar 
els sentiments i els punts de vista de cadascú. 

Accessibilitat 
Els processos restauratius són inclusius i disponibles per a totes les persones 
afectades pel conflicte. 

Respecte 
Els processos restauratius respecten la dignitat de totes les persones que hi 
participen. 

Les pràctiques restauratives tenen com a finalitat crear comunitat i gestionar els conflictes i les tensions
tot reparant els danys i forjant relacions. D’aquestes finalitats se’n dedueixen dos enfocaments: un de
proactiu (crear comunitat) i un de altre reactiu (reparar danys i restaurar relacions).

INTERVENIR
Fase 7: Seguiment del cas

 A curt termini es fa el seguiment de totes les mesures concretades a les diferents fases.

 Un cop tancat el cas caldrà supervisar i valorar l’eficàcia i efectivitat de les actuacions, i 
constatar que l’assetjament no s’ha reproduït i que el clima de l’aula és l’adequat.

 A mig i llarg termini, caldrà comprovar la consolidació de les actuacions, la seva eficàcia i el 
tancament final del procés. 

 Tancament positiu: quan el grau d’eficàcia de les accions plantejades ha aconseguit l’assoliment 
dels objectius fixats al començament de les intervencions, l’assetjament s’ha erradicat i hi ha 
hagut un procés de reparació i de restauració de relacions. 

 Tancament negatiu: quan el centre no disposa de garanties de que la situació d’assetjament ha 
estat resolta o de que no es tornarà a produir. En aquest cas caldrà reactivar d’una banda les 
mesures preventives genèriques i d’altra el treball individualitzat amb l’alumnat implicat. 
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INTERVENIR
Fase 8: Autoaprenentatge

L’autoaprenentage fa referència al procés de valoració i reflexió sobre el pla d’actuació. 

Com a comunitat escolar, s’han de poder redefinir factors de risc: 

• Les actuacions preventives amb l’alumnat a nivell individual i col·lectiu.

• Les mesures organitzatives. 

• Els indicadors de detecció.

• Les mesures d’intervenció. 

Algunes Orientacions 
 Analitzar la situació d’assetjament i si des del centre s’hagués pogut evitar . 

 Comprovar que les accions de prevenció del protocol d’assetjament són adequades i, si 

 escau, fer les propostes de millora oportunes. 

 Comprovar que els processos de detecció del protocol han funcionat i, si escau, fer les 

 propostes de millora oportunes. 

 Valorar l’eficàcia de les mesures i actuacions d’intervenció i fer les propostes de millora 

oportunes. 

Per saber-ne més...

#aquiproubullying 

és la pàgina del Departament que recull tota la informació del Programa.

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/aquiproubullying/
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 Annex 6. Documents de les diferents activitats 

Document de difusió de la xerrada per pares: “El rol de la família en la prevenció de 

l’assetjament escolar”. 

Document de difusió de la xerrada per pares pels Mossos d’Esquadra “Prevenció del 

ciberassetjament”. 

Tríptic informatiu repartit a les famílies. 

Full d’activitat realitzada en la xerrada de Mossos. 

Aplicació B-RESOL, documents de difusió. 

 

38 

 

http://www.insvoltrera.org/


    Generalitat de Catalunya 
    Departament d’Ensenyament 
    Institut Voltrera 
       Passeig de l’Estació, 18 
       08630 Abrera 
       Tel. 93 770 32 11  
       Fax  93 770 05 95 
       iesvoltrera@xtec.cat 

       http://www.insvoltrera.org 

 

Document de difusió de la xerrada per pares: “El rol de la família en la prevenció 
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Document de difusió de la xerrada per pares pels Mossos d’Esquadra “Prevenció 

del ciberassetjament”. 
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Tríptic informatiu repartit a les famílies. 
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Full d’activitat realitzada en la xerrada de Mossos. 
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Aplicació B-RESOL, documents de difusió. 
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