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PROTOCOL DE DETECCIÓ I ACTUACIÓ DE L’ASSETJAMENT ESCOLAR A L’INSTITUT COLLBATÓ 

 
 
La intervenció i les mesures que hem de prendre davant d’una situació d’assetjament escolar 
dependran del significat que donem al concepte d’assetjament escolar; d’aquí la necessitat 
d’una definició ben ajustada a la realitat del problema que ens permeti afrontar-lo amb èxit. 

Cal no confondre l’assetjament escolar amb d’altres fenòmens violents que poden tenir  lloc en 
els centres escolars i que s’inclouen sota el constructe mediàtic de violència 1  escolar. Encara 
que relacionats, aquests fenòmens no tenen una vinculació directa amb l’assetjament escolar, 
ens referim a conductes de vandalisme (violència contra els 

objectes), indisciplina (violència contra les normes), disruptivitat (violència contra les finalitats 
educatives), o a d’altres conflictes interpersonals més o menys greus que poden sorgir en la 
convivència quotidiana en els centres. 

L’assetjament escolar no és un conflicte, no ens trobem davant de dues parts contraposades 
que perceben una incompatibilitat d’objectius o una interferència mútua 

en l’assoliment d’aquests, sinó que és una forma de victimització equiparable a d’altres 

formes de violència que cursen amb abús de poder, amb les que comparteix algunes 
característiques comunes. 

 

 

La dinàmica de l’assetjament escolar 
 
A què ens referim quan parlem d’assetjament escolar? 
 
Dan Olweus defineix l’assetjament escolar com una ”conducta de persecució física i/o 
psicològica que realitza un alumne contra un altre, al que elegeix com a víctima de repetits 
atacs. Aquesta acció, negativa i intencionada, situa la víctima en una posició de la que 
difícilment pot sortir-ne pel seus propis mitjans. La continuïtat d'aquestes relacions provoca en 
les víctimes efectes clarament negatius: descens de l'autoestima, estats d'ansietat i fins i tot 
quadres depressius, cosa que dificulta la seva integració en el medi escolar i el 
desenvolupament normal dels aprenentatges.” (Olweus 1983). 

En aquesta línia, la Instrucció de Fiscalia descriu l’assetjament escolar com a l’exposició d’un 
alumne, de forma repetida i durant un temps a accions negatives que duen a terme un altre o 
altres alumnes. 

D’aquesta definició en destaca les següents característiques: 

 
- Continuïtat en el temps 
- Desequilibri de poder (que acaba portant a la víctima a una situació d’indefensió) 
- Desig conscient de ferir, amenaçar o espantar per part d’un alumne davant d’un altre 
(intencionalitat de l’agressor). 
 
L’esmentada instrucció és consistent amb els aspectes més rellevants de la definició d’Olweus, 
i afegeix que “no existeix una traducció jurídico penal unitària d’aquests comportaments. Les 
tonalitats més o menys intenses que aquestes conductes violentes, intimidadores o 
denigradores poden assolir, poden plasmar-se en una àmplia gamma cromàtica, no susceptible 
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de reduccionismes o simplificacions. Per tant,  cal partir del fet que el concepte d’assetjament 
escolar és metajurídic, i pot tenir diverses significacions jurídico penals, des de la simple falta a 
la comissió d’un delicte greu” . 

La definició de bullying reconeix la importància de la violència més o menys visible que té lloc 
entre els iguals, històricament menystinguda i poc valorada pels adults. Però la Instrucció 
també posa de relleu la malignitat de les petites violències quotidianes quan ens parla de 
l’àmplia gamma cromàtica de conductes violentes, intimidadores o denigradores. 

Aquestes microviolències preses aïlladament semblen poc importants o intranscendents, però 
amb la repetició continuada en el temps poden arribar a ser extremadament doloroses i 
lesives per a qui les pateix. 

Aquest tipus de violència es construeix lentament, en el quotidià de les relacions 
interpersonals i, quan es perllonga en el temps, comporta la despersonalització progressiva de 
la persona que n’és víctima i pot arribar a esclatar en episodis de violència greus i cruels, 
aparentment inexplicables. 

 

Què no és assetjament escolar? 

 

L’assetjament escolar s’ha presentat com un fenomen emergent, i com s’esdevé amb molts 
fenòmens que han tingut un important ressò mediàtic, ha rebut una consideració 
desmesurada fins el punt de considerar qualsevol acte de violència on intervenia algun infant o 
jove, com assetjament escolar. 

No es bo ignorar aquesta violència, però tampoc ho és sobredimensionar-la. Cal veure el 
fenomen en la seva mida justa; l’eficàcia de qualsevol intervenció és directament proporcional 
a una definició ajustada. 

Així, per abordar de forma eficaç l’assetjament escolar cal delimitar clarament què és i què no 
és. 

No es tracta de confrontacions o baralles en les que cada part intenta perjudicar l’altra; 
tampoc no són incidents violents, aïllats o ocasionals entre alumnes. És una violència que es 
manifesta sota la superfície de les relacions observables en l’escola, oculta gairebé sempre per 
als adults però ben coneguda per l’alumnat. 

Aquesta violència no és un esdeveniment aïllat, imprevisible, accidental. És una forma de 
violència que es construeix, i es construeix lentament, d’una manera gairebé imperceptible en 
el quotidià i en el continu de les relacions interpersonals. 

Un fet puntual no és assetjament escolar, però darrera d’una agressió important pot haver-hi 
un procés de victimització larvat. La violència més dura, es desenvolupa i s’alimenta de les 
microviolències quotidianes. 
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Conductes que constitueixen l’assetjament escolar 

 

Les accions negatives que constitueixen l’assetjament escolar poden prendre diferents formes 
i diferents intensitats. A efectes de classificació les agrupem en el següent quadre: 

 
Tipus d’agressió Formes directes Formes indirectes 

 
Física Pegar, amenaçar, intimidar… 

 
Amagar... 
Trencar 
Robar objectes o pertinences 
d'algú... 

Verbal 

 
Insultar 
Burlar-se obertament rient o fent 
comentaris i gestos 
Anomenar amb malnoms… 

 

Difondre rumors 
Malparlar d'algú… 

 

Exclusió social Excloure obertament 
No deixar participar en una 
activitat... 

 

Ignorar 
Fer com si un fos transparent 
“Ningunejar”… 

 
 

De vegades es tracta de conductes obertes i visibles, però sovint es donen de manera 
encoberta o gaudeixen de certa permissivitat social (com l’insult, el rumor o l’exclusió), cosa 
que les fa difícils de detectar, de diagnosticar i d’intervenir. Això passa especialment en les 
formes indirectes, on l’agressor queda a l’ombra i les agressions poden no ser del tot evidents 
per a la víctima. Aquesta incertesa sol generar en la víctima efectes molt pitjors a llarg termini 
(dubtes sobre la seva pròpia percepció, atribucions d’autoinculpació, etc.), que els generats 
per les agressions directes. 

Les conductes que detallem es poden manifestar a través de diferents mitjans. Així, les noves 
tecnologies (telèfon mòbil, sms, messenger, e-mail, blogs, etc.) que han esdevingut un nou 
mitjà de comunicació també possibiliten una nova forma d’assetjament: el ciberbullying. 

Quan les conductes s'adrecen a la víctima fent referència a la seva ètnia o als seus orígens 
parlem d’assetjament o bullying racista. Quan fan referència a la seva orientació sexual parlem 
d’assetjament o bullying homòfob i quan fan referència a les parts íntimes del seu cos parlem 
d’assetjament o bullying sexual.  

En definitiva, aquestes conductes configuren una forma de relació basada en la intolerància i 
en el desig de dominació, que es concreta en una manca de respecte total i absoluta per 
l’altre. 

Protagonistes 

Hi ha tres tipus de protagonistes: l’agressor, la víctima i els companys que presencien les 
agressions. 

L’agressor: pot actuar sol, però generalment cerca el suport del grup. 

La víctima: sovint es troba aïllada (no tenir cap amic és un factor de risc). 

Els companys: a vegades observen sense intervenir i sovint s’afegeixen a les agressions i 
amplifiquen el procés. Això s’explica pel fenomen del contagi social que fomenta la 
participació en els actes d’intimidació, o també per la por de patir les mateixes conseqüències 
si es fa costat a la víctima. Olweus defineix els diferents rols que es poden donar dins un grup 
d'alumnes en una situació d’assetjament escolar tal i com recull la figura 1. 
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Figura 1: El cercle del bullying (adaptat de Dan Olweus, 2001). 

 

 
 
 
 
Agressor: comença el bullying i en prenen part activa. 
Seguidors: no comencen el bullying però en prenen part activa. 
Partidaris: no prenen part activa però recolzen el bullying mostrant un suport obert. 
Espectadors: no prenen posició. El que succeeix “no és el meu assumpte”. 
Possible defensor: pensen que caldria ajudar la víctima, però no ho fan o no saben 
com fer-ho. 
Defensor: no els agrada el bullying i ajuden la víctima o ho intenten. 
Aquest esquema és útil per planificar la intervenció i prevenir les conductes d’intimidació a 
partir dels possibles agents de canvi. En la intervenció hauríem d’intentar portar el major 
nombre d’alumnes possible cap el costat dret del cercle. 
No hem d’oblidar que l’assetjament escolar és un fenomen de grup i és en el grup on 
s’ha de resoldre. 
 

Característiques dels protagonistes 
 
Tot i que és difícil categoritzar un perfil psicològic concret per als diferents protagonistes, 
diversos estudis confirmen tres tipologies diferents segons el rol (agressor, víctima i agressor-
víctima). Però cal considerar-les amb molta prudència ja que els factors contextuals juguen un 
paper rellevant en l’atribució de rols i aquests poden variar en el transcurs del temps. 
 

El rol d’agressor 

Es descriuen dues grans tipologies d’agressors: 

- El predominantment dominant, amb tendència a la personalitat antisocial, relacionat amb 
l’agressivitat proactiva. 

- El predominantment ansiós, amb una baixa autoestima i nivells alts d’ansietat, vinculat a 
l’agressivitat reactiva. 

Agressor 

Seguidors 

Partidaris 

Espectadors 
“neutrals” 

Possible 
defensor 

Defensor 

Víctima 
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Els nois i noies del primer grup es mostren agressius i dominants i senten poca empatia amb 
les víctimes. Tenen un patró de personalitat agressiu i mostren actituds positives envers la 
violència. També poden ser socialment hàbils i ser capaços de manipular els altres i utilitzar-los 
per fer mal a la víctima, mantenint al mateix temps relacions positives amb els iguals, amagant 
les seves intencions agressives. 

Els nois i noies del segon grup han estat descrits per una combinació de patrons conductuals 
ansiosos i agressius, altament emocionals i reactius. Solen presentar dèficits en el 
processament de la informació social amb tendència a sobreatribuir hostilitat als altres (biaix 
atribucional hostil). Això els fa més vulnerables a patir el rebuig sistemàtic dels seus companys 
i poden convertir-se en agressors/víctimes o víctimes, segons les circumstàncies. 

 

El rol de víctima 

Tradicionalment s’ha catalogat les víctimes d’agressió entre iguals en tres grups diferenciats: 

Víctima clàssica 

Són alumnes ansiosos i insegurs; solen ser sensibles, callats i prudents, amb una baixa 
autoestima i tendència a culpabilitzar-se, amb poques habilitats socials. Quan se senten 
atacats reaccionen plorant o allunyant-se i reforcen així les actituds de l’agressor. Generalment 
tenen pocs amics, i conseqüentment menys protecció dels iguals i més possibilitats de ser 
rebutjats. No obstant, pot ser difícil de determinar la relació de causalitat. 

Víctima provocativa 

Presenten el mateix patró conductual que els agressors reactius, mostrant nivells alts 
d’ansietat i manca d’autocontrol emocional, amb problemes de conducta externalitzada i 
hiperactivitat, juntament amb alguns símptomes internalitzats i psicosomàtics típics de la 
víctima clàssica. Segons els factors contextuals (dinàmiques de grup, clima d’escola, etc.) 
poden prendre el rol d’agressor/víctima. 

Víctima inespecífica 

Qualsevol persona que no s'ajusti a les normes implícites o explícites del grup, o que sigui vista 
com a diferent pel grup i és que el grup tolera malament la diferència. És el grup de víctimes 
més nombrós. És el grup de víctimes més nombrós i no s’ajusten a les descripcions dels grups 
anteriors potser per la multiplicitat de factors que configuren el context escolar.  

Ortega (2000) fa una descripció més comprensiva: 

Víctimes provocatives 

Nois i noies molt interactius que es comporten socialment d’una manera que la immensa 
majoria de nois de la seva edat evitaria. Aquesta turpitud sol ser l’excusa que utilitzen els 
agressors per justificar les agressions. 

Escolars ben integrats en el sistema educatiu 

Mantenen bones relacions amb el professorat, sensibles a les recompenses i a les tasques 
acadèmiques, que desperten l’enveja dels companys. La seva capacitat cognitiva no està 
acompanyada de les habilitats socials necessàries per eludir els agressors. 

Nois i noies socialment dèbils 

Sobreprotegits, no han tingut experiències prèvies de confrontació o, simplement, han crescut 
en un ambient tolerant i responsable. Mostren dificultats per afrontar situacions d’abús i 
defensar els seus drets.  
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Persones amb un handicap 

La seva diferència les fa més vulnerables a la victimització. A vegades només cal un petit tret 
diferencial (portar ulleres, tenir les orelles grans, ser molt prim o gras...) per esdevenir objecte 
de burles, menyspreu, malnoms o d’agressió física. El grup tolera malament la diferència.  

Persones que pertanyen a un grup social diferenciat 

Aquesta violència té connotacions xenòfobes i cursa, com altres formes de violència amb abús 
de poder, amb prepotència per part de l’agressor i indefensió de la víctima.  

 

El rol d’agressor-víctima 

Aquest grup està format sovint per nois i noies que han tingut una experiència relativament 
llarga de victimització i esdevenen al seu torn agressors; són victimitzats per uns i alhora 
victimitzen a uns altres que perceben com a més dèbils.  És un grup especialment problemàtic 
caracteritzat per conductes externalitzades pròpies dels  agressors però que també manifesta 
alguns símptomes internalitzats (ansietat, depressió, baixa autoestima…) propis de les víctimes 
clàssiques. La seva resposta als atacs encoratja els agressors i reforça el seu paper de víctima. 
Estan especialment en risc de romandre involucrats en situacions de maltractament durant 
llargs períodes de temps. Malgrat la “provocació” de la seva conducta, seria inacceptable 
legitimar el maltractament com a “conseqüència lògica” d’aquesta, reprenent el vell argument 
de culpabilització de la víctima. Ningú no es mereix ser maltractat: la víctima ho és perquè ha 
quedat atrapada en una situació de la que no pot sortir-se’n per sí sola.  

 

Indicadors de victimització 

Cal tenir en compte que a vegades els indicadors de victimització només se’ns fan clarament 
aparents quan la situació és molt greu i sovint són difícils de constatar. A més, es poden donar 
en diferents graus d’intensitat en situacions similars, depenent de factors personals i 
contextuals. Aquesta variabilitat fa que hi hagi situacions d’assetjament escolar on no 
apareguin aquests indicadors o només se’n trobin petits indicis. 

El fracàs escolar és un dels indicadors gairebé sempre present; i encara és més significatiu 
quan suposa un canvi més o menys sobtat en l’historial acadèmic de l’alumne.  

El trastorn d’estrès post-traumàtic (TEPT) es produeix generalment a rel d’un esdeveniment 
estressant i extremadament traumàtic, on l’individu sent que la seva vida és amenaçada i que 
no pot fer-hi front. Alguns exemples d’aquestes situacions  són patir un desastre natural, un 
accident aeri o de carretera, ser víctima o presenciar una violació o un robatori amb violència, 
viure en situació de guerra amb atacs i morts violentes, etc. 

Les persones que han estat víctimes d’assetjament escolar, sotmeses reiteradament a 
microviolències quotidianes, també poden presentar símptomes d’aquest trastorn. 

La simptomatologia és diversa però gira al voltant de tres eixos que en l’assetjament escolar es 
concreten en:  

 

Reexperimentació del trauma: ansietat, angoixa, reaccions desmesurades de plor i por en 
situacions aparentment poc estressants, baixa autoestima, tristesa, símptomes depressius que 
poden comportar ideacions suïcides, etc. 

Hipervigilància: susceptibilitat, biaix atribucional hostil (tots van en contra meva, em miren 
malament, etc.), canvis d’humor sobtats, etc. 
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Conductes d’evitació: por o negació a anar a l’escola de manera més o menys encoberta 
(somatitzacions, malestars, etc.), no voler anar amb el grup d’amics,  declinar invitacions a 
festes d’aniversari, faltar a determinades classes o a determinades hores, utilitzar rutes 
alternatives per anar o venir de l’escola, fer absentisme, etc.  

 

Algunes consideracions finals 

Els estudis demostren que el maltractament entre iguals és un fenomen que es produeix en 
major o menor grau en tots els centres, amb unes tendències generals observables: 

- Major participació dels nois com a agressors i com a víctimes 

- Formes més usuals d'abús directes en els nois i indirectes en les noies 

- Període de major incidència entre els 11 i 14 anys, disminuint a partir d'aquí 

En aquest sentit hi ha algunes qüestions importants que cal remarcar: 

D’una banda s’ha parlat poc de la incidència d’aquestes conductes en edats primerenques, 
malgrat que la detecció precoç té una funció important per a la prevenció. Sovint s'han 
contemplat referides als trams d’edat d’ESO, on són més evidents i notòries, però la realitat 
ens demostra que són conductes que es gesten i es poden observar ja en l’ensenyament 
Primari. És en aquesta etapa on caldria iniciar les activitats de prevenció. 

Per un altre costat, els treballs s'han centrat majorment en les agressions directes més 
observables, malgrat que s’hagi demostrat que la reiteració de les agressions indirectes pot 
produir conseqüències altament negatives en el desenvolupament posterior dels infants. 
Recents estudis han demostrat la necessitat de focalitzar també l'atenció en les formes 
d'agressió indirecta, i en la importància de la seva detecció primerenca. D'alguna manera es 
posa en evidència que aquest tipus d'agressió s'ha de tenir en compte i quan abans millor. 

Per finalitzar, malgrat que la relació causal entre experiències de victimització i aparició de 
trastorns psicològics és a vegades difícil d’establir, és un fet demostrat que les experiències de 
maltractament incideixen negativament en l’autoestima, generen ansietat, depressió, pors i 
sentiments d’aïllament i d’impopularitat que en casos  extrems poden arribar a tenir 
conseqüències molt greus per al desenvolupament personal i social. També s’ha fet evident 
que aquestes experiències tendeixen a agreujar problemes que ja existien amb anterioritat. 

Així, cal donar suport i prestar una atenció adequada a les persones que són víctimes, ja que 
en pateixen les conseqüències, però els estudis demostren que el grup d’agressors i 
especialment el grup d’agressors/víctimes són els que presenten més risc de patir 
desajustaments psicosocials en l’adolescència o l’edat adulta. 

A més, l’assetjament escolar té efectes negatius en la convivència escolar i els processos 
d’ensenyament i aprenentatge. Està estretament relacionat amb el clima de  centre. Té una 
influència negativa no només per als directament implicats (agressors i víctimes) sinó també 
per a l’entorn on té lloc: la persona que se socialitza en un entorn d’abús creu que les normes 
són per a saltar-les i que no complir-les proporciona prestigi social (deteriorament moral) i 
acaba pensant que la forma de sobreviure és utilitzar la violència (inevitabilitat de la violència). 

Prevenir i afrontar les situacions d’assetjament escolar és una feina de tots. Tal i com recull la 
Instrucció de la Fiscalia: Si l’aplicació de violència o intimidació a les relacions humanes és 
sempre reprovable i ha de ser combatuda per l’Estat de Dret, quan el subjecte passiu de la 
mateixa és un menor, el cel de l’Estat ha de ser especialment intens, i això per dos motius: en 
primer lloc per la situació d’especial vulnerabilitat en certa manera predicable amb caràcter 
general dels menors; en segon lloc pels devastadors efectes que en éssers en formació produeix 
la utilització com a mode de relació de la violència i/o la intimidació. 
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FASE de detecció de casos d’assetjament escolar. 
 
 

La detecció dels casos d’assetjament escolar comença amb la comunicació d’una presumpta 
situació d’assetjament per part de la persona que la pateix, per la intuïció del professor, pels 
pares, pels companys, per qualsevol altre membre de la comunitat educativa o bé de forma 
anònima. 

Per al professorat pot resultar difícil detectar un problema d’agressió com l’assetjament 
escolar o bullying perquè no solen succeir en la seva presència. Cal, per tant, escoltar les 
denúncies dels alumnes i no infravalorar-les, pensant que és cosa de nens. Una situació 
d’assetjament pot generar molt patiment i de la resposta que li donem, dependrà que continuï 
en el temps o s’aturi. 

1.-  Quan es detecti una incidència, el primer que cal fer és contenir-la immediatament. En el 
cas d’agressions cal intentar aturar-les, demanant ajut si cal. Cal separar els alumnes que han 
tingut l’incident. Atendre’ls en un lloc tranquil i per separat. És interessant escriure les 
informacions recollides tan aviat com sigui possible així com anotar les persones que hi eren 
presents. 

2.- La persona o persones que han presenciat l’incident o que tinguin coneixement d’una 
situació d’assetjament escolar ho hauran de comunicar el més aviat possible : Primer al tutor 
/a, Segon a l’equip d’orientació i Tercer a la direcció personalment, sense intermediaris i si és 
possible per escrit (art. 25.1 i 37.1 DAC). 

3.- Direcció designarà a un/a docent referent del cas que recollirà informació de la situació en 
un termini màxim de 48 hores a les parts implicades, a tutors i tutores, famílies i altres 
referents del centre. 

- Es realitzaran entrevistes individuals amb les persones implicades per facilitar el 
coneixement dels fets i de les seves posicions. 

 
- Es recollirà informació personal, acadèmica i familiar de les persones implicades, 

antecedents de l'incident o d'altres incidents on han participat. 
 

- S’informarà sobre els fets i es recolliran les informacions pertinents oportunes. 
 

- Es parlarà amb les persones que han estat referents de confiança (Departament 
d'Orientació,  tutors/es anys anteriors, personal de centre de confiança de les persones 
implicades), sobre els antecedents als fets. 

 
 
Aquesta recerca ha de ser amb discreció, rapidesa i discerniment. La recerca es fa a partir 
d’uns ítems establerts i s’ha d’enregistrar. (Veure annex 2: Full de recollida d’informació / 
Annex 3: Model d’entrevista). Cal ser molt prudent a l’hora de tractar la informació rebuda. 

Per a poder detectar situacions d’assetjament és útil augmentar l'observació en llocs menys 
freqüentats per adults (patis, vestidors, racons, corredors, entre classes, en activitats 
extraescolars…) i tenir estructures al centre educatiu on expressar denúncies i reclamacions 
(bústia de suggeriments, comissió de convivència…). 

4.- La direcció del centre haurà de comunicar al ministeri fiscal qualsevol fet que pugui ser  
constitutiu de delicte en un termini màxim de 48 hores. També, és aconsellable, en els casos 
de ressò mediàtic o social per prendre les mesures preventives adients (Dispos. Adicional 19 
DAC). 
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5.- Quan l’incident pugui tenir ressò o causar altres incidents fora del recinte escolar, caldrà 
informar a la policia local en un termini màxim de 48 hores. 
 
En la mateixa reunió de recollida d'informació cal fer copartíceps a les famílies de les mesures 
provisionals adoptades. 
 
 
 

 

FASE d’intervenció en casos d’assetjament escolar. 

 

6.- Incoació d’expedient. Amb tota la informació recollida, Direcció valorarà si cal incoar 
expedient i en cas afirmatiu designarà un instructor de l’expedient d’entre els docents (art. 
25.2 DAC) (annex 1: inici d’expedient), i comunicarà la incoació de l’expedient a l’alumne/a i als 
pares. L’instructor/a haurà  de practicar les actuacions que estimi pertinents per l’aclariment 
dels fets esdevinguts, així com escoltar l’alumnat afectat i als progenitors o tutors. Els 
informarà del tràmit de vista de l’expedient i del seu termini de cinc dies lectius perquè puguin 
manifestar la seva conformitat. En cas de no estar conformes disposaran d’un termini de cinc 
dies més per formular al·legacions (art. 25.3 DAC). 

La persona instructora haurà de formular una proposta de resolució amb la prova dels fets 
imputats, les faltes que poden constituir, la valoració de responsabilitat, les sancions aplicables 
i l'especificació de la competència de la direcció per resoldre (art. 25.4 DAC). Correspondrà a la 
direcció del centre resoldre l’expedient incoat a l’efecte i imposar la sanció (art, 25.1 DAC) 
(annex 4: informe de seguiment i valoració). 

Quan l’alumne i la seva família reconeixen de manera immediata la comissió dels fets i 
accepten la sanció corresponent, la direcció imposa i aplica directament la sanció sense incoar 
expedient. Ha de quedar constància escrita del reconeixement de la falta comesa i de 
l’acceptació de la sanció per part de l’alumne/a, i en els i les menors d’edat, del pare, mare o 
tutor/a legal (art. 25.7 DAC) 
 
Quan s’atengui a les famílies cal tenir en compte alguns aspectes: 

- Comptar necessàriament amb totes les famílies afectades i sol·licitar la seva 
col·laboració. Evitar que els pares se sentin poc recolzats i prenguin iniciatives 
individuals, que poden empitjorar la situació del seu fill/a. 

- Mantenir reunions individuals amb cadascuna de les famílies dels afectats/ades per 
informar de la situació i les mesures adoptades pel centre. Evitar buscar culpables i 
procurar obtenir compromisos positius. 

- No s’aconsella tractar aquests temes en reunions generals de pares i mares. 

- Ajudar a les famílies a analitzar la situació de forma realista, sense minimitzar els fets ni 
sobredimensionar les conseqüències. 

- Centrar els fets i les persones i evitar la judicialització i anar als mitjans de comunicació.  

- Evitar que la família de l’agressor realitzi una sanció excessivament punitiva, i la 
sobreprotecció per part de la família de la víctima. 

- Donar a les famílies espai i oportunitats per parlar dels seus sentiments. 

- Orientar a les famílies per a fomentar el diàleg permanent entre pares i fills. 
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- Oferir pautes que ajudin a afrontar de forma adequada la situació del seu fill/a. 

- Ressaltar la importància de mantenir-se alerta davant els comportaments dels fills/es. 

- Mantenir una relació fluïda i continuada entre el centre escolar i les famílies amb 
l’objectiu de coordinar la intervenció. 

 
6.- Mesures provisionals i educatives. Quan es consideri oportú però abans de la resolució, i 
per tal d’evitar perjudicis majors, en incoar un expedient, la direcció del centre pot aplicar, de 
manera excepcional, una suspensió d’assistència a l’aula per un mínim de 3 dies prorrogables a 
20 dies. Aquesta suspensió pot  comportar la no assistència al centre. Altrament l’alumne/a 
haurà d’assistir al centre, però no podrà participar en les activitats lectives amb el seu grup 
mentre duri la suspensió (Art. 25.4 DAC). 
 

7.- Mediació reparadora i conciliadora (art. 25.1 Decret drets i deures 279/2006). Es pot oferir 
la mediació per conductes contràries a les normes de convivència, llevat que s'hagi emprat 
greu violència o intimidació o quan sigui la reiterada i sistemàtica comissió de conductes 
contràries a les normes. 
 
8.- Tipus de resolucions. Correspondrà a la direcció del centre resoldre l’expedient incoat a 
l’efecte i imposar la sanció (art, 25.1 DAC). Les mesures s’hauran de portar a terme en el 
termini màxim d’un mes des de la data d’inici de l’expedient: 

- Sobreseïment. Es suspèn qualsevol tipus d’acció per manca de causes. 

- Finalitat educativa de la sanció (LEC art. 36.2 i art 152.2) La imposició de mesures  
correctores ha de tenir en compte el nivell escolar en què es troben els alumnes 
afectats, llurs circumstàncies personals, familiars i socials i la proporcionalitat amb la 
conducta o l’acte que els motiva, i ha de tenir per finalitat contribuir al manteniment i 
la millora del procés educatiu dels alumnes, considerant la reparació i la reconciliació a 
la comunitat educativa. 

- També es pot considerar la possibilitat que la sanció sigui realitzar tasques educatives 
en  benefici de la comunitat. (Mesures correctores i sancions art.25.5 i 25.6 DAC). 

 

- Mediació (art. 25.3 DAC). Es pot oferir la mediació com a estratègia de reparació o 
reconciliació un cop aplicada la mesura correctora o sanció. 

 
-  Agents socials externs. Si la comissió d'atenció a la diversitat, el/la psicopedagog/a i la   

tutoria valoren que l'alumne/a requereix suport addicional en horari no lectiu, es 
cercarà la millor estratègia per a treballar i fer el seguiment.   

 
 S’informarà als Serveis Socials bàsics del municipi en cas de que calgui intervenir amb 
les famílies des d’una vessant social i comunitària. 
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Les mesures poden ser dirigides a diferents actors: 

 

Intervenció amb la víctima: 

- Cal ser cautelós en l'aplicació de mesures i en la realització d'algunes accions per a no 
exposar-la a situacions de risc.  

- Evitar tractar públicament a l'aula la situació d'assetjament, de manera que pugui sentir-
se al·ludida i experimentar vergonya i humiliació.  

- Protegir a la víctima durant tot el procés d'intervenció:  

 Augmentant la supervisió i vigilància del professorat durant els descansos, patis, 
menjador, banys, vestidors, entrades i sortides del centre...  

 Creant grups de companys solidaris (formats i determinats prèviament) per a 
acompanyar la víctima, fonamentalment en els moments de major risc.  

 Canviant-lo de grup. 

 

- Establir reunions individuals amb la víctima i amb altres companys/es que afavoreixin la 
comunicació i la lliure expressió.  

- Desenvolupar programes específics de millora de l’autoestima, d'habilitats socials  
(defensa dels propis punts de vista, assertivitat, defensa de drets, petició d'ajuda…), 
sobre pautes d’autoprotecció, tècniques de relaxació, control de l’estrès. 

- En cas de que es cregui convenient, facilitar la derivació  a un professional extern per 
donar assistència psicològica. 

- Mantenir informada la família de l’alumne/a assetjat/ada de la situació i de la seva 
evolució. 

L’atenció a la víctima no ha de ser victimitzadora. S’ha d’augmentar l’autoestima i fer-li 
veure les coses objectivament. 

 

Intervenció amb el/s agressor/s 

- És essencial que s’aturi l’acció, que es deixi de produir l’assetjament. Si es té clar 
l’agressor, s’ha d’aturar la seva acció assetjadora a partir o bé d’una mesura immediata, 
com podria ser una sanció cautelar o bé a partir de canvis organitzatius (ex. canvi 
d’horaris del pati, de horari de classes, etc.). 

- Aplicació del Mètode PIKAS. (Annex 7: Indicacions del mètode PIKAS). 

- Tramitació d’un expedient sancionador o imposició de les sancions corresponents. 

- L’atenció al presumpte agressor no ha de ser estigmatitzadora. “Un mal pas no vol dir un 
mal camí”. S’ha de tenir en compte que alguns agressors són o han sigut alhora víctimes  

- Assegurar-se que els/es agressors/es reben també l'ajuda que necessiten. L'agressió pot 
ser deguda a una falta d'habilitats socials adequades per a interactuar amb els seus 
iguals, han aprés que la relació interpersonal es regeix per esquemes de domini-
submissió.  

- Dissenyar i realitzar entrevistes individuals on s'analitzi la situació i les seves 
conseqüències per a les persones afectades.  
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- Definir molt clarament els comportaments que no es toleren, i s’establiran els límits del 
que es permet.  

- Ajudar a entendre com se sent la persona agredida (empatia).  

- Desenvolupar programes d'entrenament intensiu en habilitats socials (assertivitat, 
identificació i resolució de conflictes…). 

- Ajudar a vincular-se amb els altres sentint-se part del grup i de l’entorn i assumint les 
responsabilitats que li corresponen. 

- Aplicar programes de modificació de conducta: conseqüències negatives, reparació i 
restauració del dany, demanar disculpes a la víctima, pèrdua de la possibilitat de 
realitzar algunes activitats. 

- Aplicar tècniques cognitives (entrenament en autocontrol...).  

Intervenció amb els espectadors 

- Analitzar les conseqüències que aquests comportaments tenen per a tot el grup. 

- Definir clarament quins són els papers que els espectadors juguen en aquestes  
situacions. 

- Ensenyar la diferència entre ser solidari davant la justícia i ser un xivato. 

- Desenvolupar l’empatia emocional aprenent a posar-se en el lloc dels altres. 

- Ensenyar als alumnes a demanar ajut, a superar la por a ser qualificats de xivatos o inclús 
a convertir-se ells mateixos en víctimes. 

- Informar sobre la possibilitat i recursos existents al centre per a denunciar situacions 
d’intimidació garantint-se la confidencialitat (telèfon amic, bústia de suggerències, 
comissió de resolució de conflictes...). 

Intervenció amb el grup classe 

- Fer saber a l’alumnat que no s’acceptaran agressions de cap tipus. 

- Elaborar projectes antiviolència: campanyes, concursos d’eslògans. 

- Ensenyar a posar nom i a expressar els sentiments. 

- Crear i afavorir un clima escolar de rebuig als maltractaments (violència de gènere, 
bullying...) 

- Portar a terme activitats de tutoria. 

- Crear grups d’ajut: supervisors, tutors d’altres nens, ajudants de classe, ajudant de l’hora 
del pati... 

- Afavorir l’establiment de vincles positius entre els i les alumnes i l’assumpció de 
responsabilitats personals i grupals. 

- Fomentar la cohesió grupal amb activitats diverses (festes, projectes, setmanes 
culturals...). 

- Potenciar en l’alumnat formes sanes de companyerisme i solidaritat. 

- Afavorir la integració de tots els alumnes en el grup i el desenvolupament d’habilitats 
prosocials a través de treball cooperatius. 
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Prevenció de noves agressions 

- Creació i difusió d’estructures i recursos per a rebre denúncies, reclamació i queixes: 
bústia de suggerències, telèfon amic, comissió antibullying. 

- Formació del professorat en la gestió de conflictes i en l’ensenyament d’habilitats 
d’interacció personal i social. 

- Formació de l’alumnat en habilitats que li permetin interactuar de forma adequada 
(escolta activa, defensa assertiva d’opinions, peticions, rebuigs...). 

- Desenvolupament d’activitats que cohesionin el grup. Cal posar l’accent el les relacions i 
en tot allò que ens uneix més que en el que ens separa. 

- Crear comissions d’alumnes que s’impliquin en el desenvolupament de la convivència 
positiva en el centre, amb representants de tots els nivells. 

- Implicar als pares perquè participin en les estructures i mesures de millora de la 
convivència del centre. 

 

9.- En una reunió d’equip docent, s’informarà a tot l’equip de la situació d’assetjament i de les 
mesures preses. Ha de quedar molt clar qui és la persona instructora del cas, de forma que se li 
comuniqui qualsevol incidència que pogués succeir en relació a la situació denunciada. També 
és convenient demanar col·laboració a l’hora de dur a terme les mesures consensuades. 

10.- En cas de que l’assetjament sigui d’alta intensitat, s’informarà a inspecció educativa de la 
situació detectada i de les mesures adoptades. 

11.- Un cop resolt l’expedient i a instàncies dels progenitors, el Consell Escolar pot revisar la 
sanció aplicada i proposar, si s’escau, les mesures pertinents sens perjudici de la presentació 
dels recursos o reclamacions davant els SSTT (7.1 i 7.2 DAC). 
 

 

FASE de seguiment i avaluació en casos d’assetjament escolar. 

 

 
12.- El psicopedagog del centre realitzarà un seguiment de les mesures adoptades, que haurà 
d’enregistrar a l’informe de seguiment i valoració (annex 4). Haurà de realitzar reunions 
individuals amb les parts implicades i les famílies.  

Durant el seguiment i en funció de l’evolució de la situació inicial, la direcció del centre 
valorarà i modificarà les mesures adoptades en cas de que ho cregui convenient. 

13.- En cas de que un cop desenvolupades les mesures proposades s’aturi el maltractament, es 
completarà l’informe de seguiment i es tancarà l’expedient (annex 4). 

14.- En cas de que no s’aturi el maltractament, es derivarà el cas a altres instàncies: 

 S’enviarà una comunicació a Inspecció d’Educació (veure annex 5). 

 S’enviarà una denúncia a Fiscalia de menors en aquells casos que, per la seva especial 
gravetat, puguin tenir caràcter de delicte. En qualsevol cas, abans de la seva 
interposició, convé sol·licitar assessorament jurídic. 
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Aquest tipus de conflictes s’hauria d’abordar i intentar resoldre en el propi centre  educatiu. 
Els casos arriben a justícia perquè la gravetat dels fets ho requereix o perquè els mecanismes 
que s’han utilitzat dins del marc escolar no han satisfet a la víctima. A vegades, aquests són 
definits i sentits per la víctima de manera molt negativa, i per tant utilitza la justícia per a la 
seva defensa. En el moment que Justícia Juvenil intervé amb uns menors és perquè hi ha una 
denúncia i el Fiscal decideix incoar un expedient; el menor imputat esta presumptament 
implicat en una situació que està tipificada pel Codi penal com una falta o delicte. En aquest 
moment, la Fiscalia defineix qui és o són els presumptes  autors i qui és la víctima i si permet la 
mediació com a via alternativa al procediment judicial. Malgrat sigui reiteratiu, és molt 
important aclarir al menor imputat que aquesta situació ha traspassat l’àmbit escolar i ara es 
troba en l’àmbit judicial. La víctima també ha d’estar molt ben informada del que significa 
ésser la víctima en un  procés penal i quines poden ser les vies de solució. 

 

 

 

NOTA: És necessari documentar per escrit tot el procés des de que la denúncia arriba al 
tutor/a fins que es tanca o deriva l’expedient: cadascuna de les entrevistes, mesures i  
acords adoptats, així com el calendari d’aplicació dels mateixos i el seguiment i avaluació 
que es realitzi.  
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Docent referent 

 del cas 

Recull  informació de  
(annex 2: full de recollida d’informació) 
(annex 3: registre d’entrevista) 

Parts 
implicades 

 
Tutor/a 

 
Famílies 

Referents 
de centre 

INCIDÈNCIA Contenció i recollida 
d’informació 

S’informa a 
Tutor 

 
Direcció  

informa en cas de delicte a 

 
Fiscalia  

Policia 
local  

 
Famílies  

Designa 

Incoació d’expedient 
(annex I: Inici d’exoedient) 

Aplicació i acceptació de la 
sanció per la família 

Mesures 
provisionals i 

educatives 

Mediació 
conciliadora i 

reparadora 

Notificació alumne/família 

Instrucció persones 
implicades, tutors, 
famílies (annex 2 i 3) 

Proposta resolució 
Direcció resolució 
(annex 4: informe de 

seguiment i valoració) 
Equip docent 

Inspecció educativa 
en cas d’assetjament  

d’alta intensitat 

Comunicar resolució a 

PROTOCOL  DE DETECCIÓ I INTERVENCIÓ EN SITUACIONS D’ASSETJAMENT ESCOLAR A L’INSTITUT 
COLLBATÓ 

D
E
T
E
C
C
I
Ó 

I
N
T
E
R
V
E
N
C
I
Ó 

S
E
G
U
I
M
E
N
T
 
A
V
A
L
U
A
C
I
Ó 

Sobreseïment Mesures 
correctores/ 

sanció 

Altres mesures 
preventives 

Mediació Agents 
entorn 

Registrar seguiment del cas a l’Informe de la 
Comissió (annex 4) 

Inspecció d’Educació  
(annex 5: Comunicació a Inspecció d’Educació) 

S’atura el 
maltractament 

NO s’atura el 
maltractament 

SEGUIMENT de la situació per part del / de la 
psicopedagog/a o instructor/a (annex 4) 

TANCAMENT 
D’EXPEDIENT 

(completar informe 
Comissió -annex 4) 

 
DERIVACIÓ A 

ALTRES 
INSTÀNCIES 

Fiscalia de Menors 
(annex 6: Denúncia a Fiscalia de menors) 

Possibilitat de 
recurs de la família 

Consell escolar 
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