
PROTOCOL  PER A LA 
PREVENCIÓ I GESTIÓ DE 

L’ASSETJAMENT 
ESCOLAR

D'acord amb la normativa preventiva 
LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (DOGC 5422 - 16/07/2009) ,  

el DECRET 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius, 
el Protocol d'Assetjament Escolar del Departament d'Ensenyament. 

Generalitat de Catalunya i el document La protecció dels infants i joves 
a l’escola Pia de Catalunya
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•  Justificació del protocol d’AE.
•  Actuacions escola
•  Recordar: què s’entén per assetjament   

          escolar (AE) i protagonistes.
•  Explicació del protocol intern 
•  Propostes EPB

• Conductes tolerància zero
• Activitats PAT
•  

ÍNDEX
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•  És un problema que ens trobem cada dia més 

a les escoles, sobretot arrel de l´ús de noves 
tecnologies ( com ara whatsapp o facebook, 
d'entre altres) i des d'un hàbit de la cultura de 
l'insult viscut «normalitzat» entre el grup 
d'amics

 
•  Poden ser dinàmiques originades a Primària 

que han continuat al llarg dels anys.

•  Entenem que són conductes contràries a la 
bona convivència a l’escola i volem 
prevenir-ho i fer-hi front.

1. JUSTIFICACIÓ
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• Presentació del document Protecció del Menor 

a tot el claustre per part de l’Enric Canet. 
•  Elaboració protocol intern AE propi.
•  Recull d’activitats en el PAT per a totes les 

etapes educatives (Infantil, Primària, 
Secundària, Batxillerat, PFI i Cicles Formatius). 
A implementar el curs entrant

• Proposta conductes tolerància zero a totes les 
etapes educatives per establir línia d’actuació 
conjunta.

• Explicació del document d'AE intern a totes les 
tutories, fent-lo extensiu en aquelles parts que 
s'acordi a les cartelleres de les aules i altres 
espais de l'Escola

1. ACTUACIONS ESCOLA
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2. QUÈ S’ENTÉN PER ASSETJAMENT 
ESCOLAR
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MALTRACTAMENT on un alumne exerceix poder sobre un altre d'una 
manera repetitiva i amb la intenció de perjudicar-lo, sense que aquest tingui 
la possibilitat de defensar-se i acaba quedant en una situació d'inferioritat 
respecte l'agressor.

Per identificar una situació d'assetjament escolar s'han de donar les 
característiques següents:
 
1. INTENCIONALITAT premeditació dels actes per part del/s agressor/s.
2. REPETICIÓ de l'assetjament al llarg d'un període de temps.
3. DESEQUILIBRI DE PODER: físic, lideratge, intel·lectual, esportiu, etc.
4. INDEFENSIÓ de la persona agredida.
5. HUMILIACIÓ i/o ridiculització de la víctima.



 3. TIPUS D’ASSETJAMENT 

2 Formes en què es pot expressar un assetjament:
 
FORMA DIRECTA:
 L'agressor no s’amaga i la víctima s'adona que algú li està fent mal.

FORMA INDIRECTA: 
Poden ser molt subtils. La víctima s'adona que hi ha alguna cosa que no va 
bé però no acaba de saber qui o què li provoca aquesta situació. 
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FÍSIC:  pegar, amenaçar, donar patades o cops de puny, llençar objectes, 
amagar, robar, trencar... pertinences.

VERBAL: insultar, posar mots, burlar-se, parlar malament d' algú, difondre 
falsos rumors, ... 

EXCLUSIÓ SOCIAL: excloure, boicotejar, no deixar participar algú en alguna 
activitat, ignorar, tractar com un objecte, com si fos transparent, comentaris 
homòfobs o racistes...

AGRESSIÓ SEXUAL: ser víctima de tocaments o comentaris de tipus sexual, 
fer al·lusió a la seva condició sexual o sobre temes relacionats amb la 
sexualitat.

CIBERBULLYING:  la víctima rep insults, fotos, amenaces,... a través de mòbil, 
xat, correu electrònic, xarxes socials, etc. Trucades i missatges de text, 
e-mails, fotografies i vídeos tramesos directament, participació en xats..., 
suplantació de personalitat per enviar o publicar material comprometedor...

TIPUS D’ASSETJAMENT
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Assetjar no és fer una broma

En una broma tothom riu i ningú no resulta perjudicat, mentre  que en 
l’assetjament hi ha una víctima. 

A vegades hi ha bromes pesades que poden molestar i que, per si soles, no es 
poden considerar assetjament però, en repetir-se i allargar-se en el temps, s’hi 
poden considerar com a tal.

Alerta: alumnes sense hab. socials on sembla que 
accepten la broma i la segueixen però simplement 
s’hi resignen perquè no saben com actuar!
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4. PROTAGONISTES

- L’assetjament entre alumnes no és una qüestió només 
d’agressor i víctima.
- Els  espectadors també formen part del problema ja 
que, en desentendre’s, el toleren per omissió. El Projecte 
KIVA ens ve a dir: La víctima i l'agressor no són només  
amb els qui s’han de treballar a l’escola; s’ha de treballar 
amb tots els altres
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COM ACTUAR  I A QUINS NIVELLS: 

PROTOCOL

Procediment en 
cas d’assetjament

ACTUAR 
ABANS DE 48 

HORES



QUÈ ÉS IMPORTANT FER: 
REGISTRE D’INFORMACIÓ

Cal concretar la informació que ens ha 
arribat. És important: explicació dels fets.

QUI       QUÈ
A QUI       COM
QUAN       ON
TESTIMONIS
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PER TAL DE VALORAR 
SI:

Fet puntual Fet repetitiu

Sense intencionalitat ni 
premeditació (no es volia 
perjudicar a l'altre).

Amb intencionalitat i 
premeditació (es volia 
perjudicar a l'altre).

No humiliació de l'altre Humiliació i ridiculització de 
l'altre

Víctima es defensa Víctima es sent indefensa

Equilibri de poder Desequilibri de poderI concloure:
És assetjament.
És una conducta contrària a les normes de convivència sense 
ser assetjament
Cal recollir més informació
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7. SEGUIMENT

Cal fer el seguiment de com van les coses, 
perquè no es repeteixi de nou.

Molt IMPORTANT:
- La figura del TUTOR i la RAPIDESA d’actuació (tan a l’agressor 
com a la resta de grup-classe o coautors).

- APUNTAR els petits incidents que sovint semblen aïllats i al 
llarg del temps poden ser considerats assetjament. 
EDUCAMOS

- COMUNICAR-LOS sempre als tutors dels alumnes implicats, 
coordinador, director pedagògic, DO-CAD si cal, i  famílies.
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PROPOSTES EPB

A treballar/parlar a les diferents coordinacions i a totes les etapes 
de l’ EPB:

1. Conductes tolerància zero.
2. Activitats per tutoria.
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PROPOSTES EPB

Conductes tolerància zero.

1) INSULTAR
2) POSAR MOTS O SOBRENOMS QUE RIDICULITZIN A L’ALTRE
3) COMENTARIS HOMÒFOBS (prejudici vers una persona per la seva condició 

sexual, cultura,…) O RACISTES
4) BURLAR-SE
5) AMENAÇAR
6) AGREDIR A L’ALTRE FÍSICAMENT (PICAR, ESCANYAR, EMPENTAR,…)
7) TOCAMENTS O COMENTARIS AMB MATÍS SEXUAL (TOCAR PITS/CUL…)
8) TRENCAR  I/O AMAGAR MATERIAL D’UN COMPANY
9) UTILITZAR LES XARXES SOCIALS PER QUALSEVOL CONDUCTA DESCRITA 

ANTERIORMENT (VIDEOS, COMENTARIS,MISSATGES WHATSAPP,...)
10) DIFONDRE FALSOS RUMORS O MENTIDES SOBRE UNA PERSONA
11) MENYSPREAR.
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