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PROTOCOL D'ACTUACIÓ DAVANT ELS CASOS D'ASSETJAMENT ESCOLAR 
 
 

1. CONCEPTE D'ASSETJAMENT ESCOLAR O BULLYING.  
 

Quan parlem d’assetjament escolar ens referim a situacions en què un o més alumnes persegueixen i 
intimiden a un altre mitjançant insults, rumors, vexacions, aïllament  social, sobrenoms, agressions físiques, 
maltractament psicològic, amenaces i/o coaccions... podent desenvolupar-se al llarg de mesos i fins i tot 
d’anys, essent les seves conseqüències certament devastadores, sobretot per a la víctima però també pels 
espectadors i pel propi agressor o agressora.  
 
Per referir-se a aquestes situacions d'assetjament, intimidació i vitalització entre iguals, en la literatura 
especialitzada, mitjans de comunicació i al nostre país en general s'utilitza el terme anglès bullying. Per tant, 
ens referim al mateix quan parlem d'assetjament escolar, maltractament entre iguals o bullying.  
Aquesta acció,  negativa i intencionada, situa les víctimes en posicions de les que difícilment poden sortir 
pels seus propis mitjans. La continuïtat d'aquestes relacions provoca en les víctimes efectes clarament 
negatius: descens en la seva 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.  
Quan es produeix un delicte, hi ha persones que, per la seva responsabilitat social, estan obligats a fer la 
denuncia. Entre aquests es troben els directors, inspectors i professors, els quals han de tramitar la denuncia 
quan la infracció afecti a estudiants o hagi ocorregut a l’interior del recinte escolar, segons s’assenyala al 
Codi Civil.  
 
De tota manera, no hem de confondre l’assetjament amb els conflictes propis de la convivència entre iguals. 
Per exemple, no es considera assetjament una discussió o baralla entre dos estudiants del mateix nivell.  
Per diferenciar els fets aïllats que no es consideren assetjament, a continuació mostrem uns indicadors que 
sí apareixen quan es produeix un assetjament. 
Indicadors presents en l'assetjament escolar (no s’han de donar tots a l’hora, però sí un nombre significatiu 
d’ells):  

- Desig inicial obsessiu i no inhibit d'infligir dany, dirigit contra algú indefens.  
- El desig es materialitza en una acció.  
- Algú resulta danyat. La intensitat i la gravetat del dany depenen de la vulnerabilitat de les persones.  
- El maltractament es dirigeix contra algú menys poderós, bé sigui perquè hi ha desigualtat física o 

psicològica entre víctimes i actors, o bé perquè aquests últims actuen en grup.  
- El maltractament no té justificació.  
- Té lloc de manera reiterada. Aquesta expectativa de repetició interminable per part de la víctima és 

el que li dóna la seva naturalesa.  
- Es produeix amb plaer manifest. L'agressor gaudeix amb la submissió  de la persona més feble.  

 
 

2. IDENTIFICACIÓ DE L'ASSETJAMENT ESCOLAR.  
 
 
El maltractament entre iguals és un problema que passa en l'àmbit social en general. La intimidació per part 
dels agressors ocorre en contextos socials en què docents i famílies poques vegades estan al corrent de la 
seva existència, i els altres nens, o bé no volen involucrar-se, o simplement no saben com ajudar.  
En aquesta situació, una intervenció efectiva ha d'involucrar a tota la comunitat escolar. El maltractament 
entre iguals és un problema seriós que pot afectar dramàticament l'habilitat dels escolars de progressar 
acadèmicament i social. Es requereix d'un pla d'intervenció que involucri alumnat, família i docents per 
assegurar que la totalitat de l'alumnat pugui aprendre en un lloc segur i sense por.  
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3. FORMES D'ASSETJAMENT ESCOLAR.  
 
El maltractament entre companys pot aparèixer de forma molt diversa. No només es manifesta a través de 
pallisses o agressions físiques, sovint es presenta com un conjunt d'intimidacions de diferent índole que 
deixen a l'agredit sense resposta. Aquestes són algunes d'aquestes conductes intimidatòries:  
 

a) Maltractament verbal: Són insults, sobrenoms, parlar malament d’algú o difamar, sembrar rumors.  
b) Intimidacions psicològiques: Es tracta d'amenaces per provocar por, aconseguir algun objecte o 

diners i també per obligar a fer coses contra la seva voluntat, xantatge i burles públiques, escrits en 
parets o murs, notes, cartes, missatges a mòbils i correus electrònics amenaçadors.  

c) Maltractament físic: 
c.1) Directe: pallisses, lesions amb diferents objectes, agressions en forma de puntades. 
c.2) Indirecte: Robatori i destrossa de material escolar, roba i altres objectes personals.  

d) Aïllament social: Ignorar i no dirigir la paraula, impedir la participació amb la resta del grup, 
coaccionar amics de la víctima perquè no interactuïn amb ell. Negativa a seure al seu costat a l’aula.  

 
 

4. PROTOCOL D'ACTUACIÓ EN CASSOS D'ASSETJAMENT ESCOLAR:  
 
Què fer quan un alumne essent víctima d'assetjament escolar, o la família, el professorat o algun company 
detecta una situació d'aquest tipus?  
 
El primer pas serà comunicar la situació d'assetjament a l'escola, davant: 
 
- Un professor, amb qui pugui existir més confiança. 
- El tutor. 
- Les coordinadores de convivència.  
- Els cap d’estudis. - L’orientadora. 
- El director.  
 
Qualsevol membre de la comunitat educativa que tingui 
coneixement d’una situació d'assetjament escolar ho ha de 
posar en coneixement del/la coordinador/a de convivència 
de la seva etapa, preferentment per escrit, emprant com a 
referent el document base següent:    (Annex1) 
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El/la coordinador/a de convivència omplirà el full de recollida d’informació:  (Annex 2)  

 
 
 
 
 

5. COM HEM D’ACTUAR AL COL·LEGI DAVANT UNA DENÚNCIA D'ASSETJAMENT ESCOLAR? 
 
Primera fase: Recollida d’informació, anàlisi i adopció de mesures.  
 
Quan es produeixi la notificació d'un possible cas d'assetjament:  
 

1. S'ha de treballar des del supòsit que existeix l'assetjament.  
2. S'ha de notificar preferentment al/la coordinador/a de convivència, encara que pot emprar-se 

qualsevol altra via que haurà d'acabar en aquesta figura, qui serà l'encarregat de fer totes les 
actuacions del cas.  

3. S'ha de disposar d'un registre de totes les actuacions dutes a terme.  
4. Si la notificació s'ha fet de manera oral, la persona que rep la informació n'ha de fer un resum escrit i 

lliurar-lo al/la coordinador/a de convivència, qui ho farà arribar a la direcció del centre el mateix dia, 
per valorar la necessitat de posar mesures d’observació i/o de protecció. Si es tractés d'un cas greu, 
es posaria en coneixement d’Inspecció i, si es tractés d'un delicte, es comunicaria a la Fiscalia de 
Menors.  

5. La família de la víctima serà informada dels fets i dels passos a seguir en la gestió del conflicte. Quan 
hi hagi evidències clares de suposats fets delictius, s’informarà sobre la possibilitat, legalment 
establerta, de denunciar els fets.  

6. La família del presumpte agressor o agressors serà informada dels passos a seguir en la gestió del 
conflicte i es sol·licitarà la seva implicació per trobar la solució. Quan hi hagi evidències clares de 
suposats fets delictius, s’informarà la família sobre les actuacions legals que corresponguin.  

7. Abans de prendre qualsevol mesura, es contrastarà la informació procedent de diverses fonts:    
observació directa i vigilància, professorat, alumnat, personal auxiliar, administratiu i famílies. Per a 
cada situació s’haurà de valorar la necessitat de recórrer a diferents mètodes, sempre exigint un alt 
grau de confidencialitat. També poden valorar-se informes procedents d'altres serveis externs al 
col·legi.  
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Segona fase: Intervenció: 
 
En no més de quatre dies hàbils el/la coordinador/a de convivència:  
 

1. S'ha d'entrevistar amb qui pot estar patint assetjament.  
S’emprarà com a referent per a la recollida de dades el següent document:  (Annex 3)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. S'ha d'entrevistar amb la família de qui pot estar patint assetjament.  
 

No sempre és necessari, sobretot quan, segons les informacions rebudes, els criteris d’assetjament no es 
compleixen.  

Objectius de l’entrevista : 
-      Recollir tota la informació possible sobre el suposat assetjament i avaluar el grau de patiment.  
- Explicar a la família com s’actuarà i quines passes se seguiran i generar confiança en la resposta del 

centre.  
- Conèixer el que la família necessita, com pensa que es pot restablir la situació i valorar les mesures 

de     protecció necessàries.  
- Orientar la família perquè cooperi en la gestió pacífica del conflicte, confiï en la intervenció del 

centre i eviti possibles enfrontaments amb les altres famílies, la qual cosa dificultaria la gestió 
pacífica que es pretén dur a terme.  
 

 
 
 
 
S’emprarà com a referent per a la recollida de  
dades el següent document:  
 
 
 
 

3. Coordinació amb el tutor/a del grup de referència.  
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Per tal que estigui assabentat de la situació, es posin les mesures d’observació i protecció oportunes, i es 
passi un sociograma al grup.  
 
El CESC es pot trobar al següent enllaç:̧  
https://drive.google.com/drive/folders/0B7JkhHWTxW-rNjlmTGY2c1oyY0k?usp=sharing 
Es tracta d’una carpeta ubicada al google drive on hi ha els programes (.exe) i les instruccions per a fer-los 
servir, tot obtenint una forma fàcil de realitzar un sociograma del grup en format excel. 
 
 
El sociograma, que s’ha d’avaluar de forma qualitativa, permet veure: 

- El grau d’acceptació́/rebuig/aïllament dels alumnes dins el grup. 
-  El grau de prosocialitat/victimització/agressivitat dels alumnes.  
-  

El tutor, com enllaç ̧ permanent amb les famílies, haurà d’estar al corrent de totes les mesures que es 
prenguin i de les actuacions que es duguin a terme. Farà arribar al conjunt del professorat del grup les 
informacions que consideri rellevants per tal de facilitar la coordinació de tots.  
 
 

4.  Parlar amb un grup d'alumnes ajudants.  
A partir de l’entrevista amb l’alumne/a i del resultat del sociograma, el referent s’ha de reunir de forma 
discreta amb un grup d’entre tres i sis alumnes. El referent s’ha de coordinar amb el tutor o tutora per 
valorar el millor moment de la reunió́ i, una vegada feta, li ha de traslladar la informació́ i els acords presos.  
 
 
 
 
S’emprarà com a referent el següent document:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tercera fase: Primera reunió de gestió del cas.  
 
El referent ha de convocar una reunió de la comissió de convivència en el termini màxim de cinc dies hàbils 
des de la primera notificació. També hi poden assistir altres professionals quan el referent així ho consideri.  
Objectius de la reunió: 

a) Posar en comú la informació obtinguda pel referent  i  analitzar el sociograma. 
b) Valorar si es tracta d’una situació d’assetjament o d’un altre tipus de conflicte o situació.  
c) Valorar si l’assetjament es dóna per raons de discriminació́.  

https://drive.google.com/drive/folders/0B7JkhHWTxW-rNjlmTGY2c1oyY0k?usp=sharing
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d) Valorar si existeix ciberassetjament entre alumnes del centre. En el cas que existeixi 
ciberassetjament amb la implicació de persones adultes, no s’aplica aquest protocol, i s’ha de 
comunicar directament a la Fiscalia de Menors o a les forces i cossos de seguretat, preferentment al 
policia tutor.  

e) Decidir les mesures d’intervenció que cal posar en marxa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quarta fase: Intervenció.  
 
 
1. Entrevista amb alumnes que molesten.  

 
El referent s’ha d’entrevistar individualment amb un alumne/a que molesta en un termini màxim de set dies 
hàbils des de la notificació.  
 
Objectius:  
 
a) Aturar la conducta d’assetjament. Quan la persona que exerceix les conductes d’assetjament sap que el 
professorat del centre té coneixement del que està fent tendeix a aturar aquest comportament.  
b) Conscienciar del patiment que té un membre del grup. 
c) Conscienciar de la repercussió que té el propi comportament envers aquest company/a o i de quina 
manera molesta.  
d) Canviar el rol de l’alumne que molesta. Comprometre’s a comportar- 
se d’una manera que faci que l’alumne al qual molestaven es pugui sentir 
còmode i segur al centre.  
e) Cercar la cooperació de l’alumne/a. 
f) Avaluar quina actitud i predisposició té a participar.  
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2. Entrevista amb la família dels alumnes que molesten.  
 

El referent ha de valorar la necessitat de realitzar la reunió amb les famílies dels alumnes que molesten.  
 
Objectius: 
a) Informar de la intervenció que es duu a terme i de l’actitud que ha mostrat el seu fill o filla.  
b) Sensibilitzar la família, de manera que es propiciï una empatia cap a qui pateix, i evitar que es posin a la 
defensiva.  
c) Aconseguir que la família cooperi en la gestió pacífica del conflicte, confiï en la intervenció del centre i 
eviti possibles enfrontaments amb les altres famílies, els quals dificultarien la gestió pacífica que es pretén 
fer.  
d) Conèixer el que la família necessita i com pensa que es pot restablir la situació, sempre des d’un 
enfocament responsabilitzador i reparador.  
e) Acordar les mesures educatives més adequades per prevenir que el seu fill o filla repeteixi aquest tipus de 
conductes.  
 
 
3. Segona entrevista amb l’alumne o alumna que pateix.  

 
El referent s’ha d’entrevistar amb l’alumne o alumna que pateix per comprovar que s’ha aturat l’assetjament 
i ha millorat el seu benestar respecte dels alumnes que el molestaven.  
Per fer aquesta entrevista s’ha d’esperar almenys cinc dies hàbils després de parlar amb els alumnes que 
molestaven.  
 
 
4.   Segona entrevista amb la família de l’alumne o alumna que pateix.  
 
El referent ha de valorar la necessitat d’entrevistar-se amb la família de l’alumne o alumna que pateix 
juntament amb el tutor o tutora si es considera que s’han de treballar alguns dels objectius següents:  
 
a) Informar de les actuacions fetes i del resultat que han obtingut.  
b) Tranquil·litzar la família.  
c) Afermar la cooperació de la família amb el centre.  
d) Reprendre la coordinació de la família amb la figura del tutor com a persona de referència. A partir 
d’aquest moment ha de ser el tutor o tutora qui faci el seguiment de la situació i mantingui la relació amb la 
família.  
 
 
Cinquena fase: Segona reunió de gestió del cas.  

 
El referent ha de convocar una reunió de la comissió de convivència.  
Objectius: 
 
a) Revisar les actuacions i valorar la situació un cop fetes les intervencions. En aquest sentit, es poden donar 
diferents situacions:  
 
– Tancament positiu: l’assetjament s’ha aturat.  
– Tancament negatiu: l’assetjament no s’ha aturat. En aquest cas, cal desistir de la via reparadora i iniciar un 
procediment per la via disciplinària.  
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b) Avaluar la necessitat de rebre tractament específic per part d’alguna de les persones implicades. En 
aquest cas, pot ser convenient que el departament d’orientació, en contacte amb les famílies, faci 
una derivació a recursos externs al centre: Serveis Socials, Protecció de Menors, etc. 
 

 
Sisena fase: Tancament definitiu per part de la direcció 
 
Una vegada fet el tancament el referent ha d’elaborar un informe amb el suport de l’equip de gestió del cas. 
Aquest informe ha de descriure les actuacions fetes i els resultats obtinguts. El director o directora ha de 
trametre aquest informe de tancament a l’inspector o inspectora del centre. 
 
 
PAUTES BÀSIQUES DE COMPORTAMENT A SEGUIR EN EL CENTRE:  
 
Coordinadora de Convivència i Caps d’Estudis: 
a) Amb la presumpta víctima.  
Protecció: garantir protecció i fer-li veure que no està sol; donar- li a conèixer que es prendran mesures un 
cop coneguts tots els antecedents (no s’han de comprometre sancions sense conèixer totes les versions dels 
fets) per adoptar una mesura proporcional als fets.  
 
Acceptació: Ajudar-lo a acceptar la situació. Evitar la negació i fugida. Evitar l’autoinculpació.  
 
Reconeixement: Fomentar la valoració́ de la seva imatge.  
 
Si el coordinador ho considera necessari, derivarà el cas al departament d’orientació per fer-ne una 
avaluació i, si s’escau, una posterior derivació a serveis de salut mental externs. 
  
b) Amb l’agressor o el grup d’agressors.  
 
Control: Missatge clar "no es tolerarà la violència al col·legi"  
Detecció: Discernir qui instiga i qui són els que secunden.  
Responsabilitat: Potenciar la responsabilitat de les pròpies accions.  
Disgregació: Reestructurar els grups de treball i els pupitres que ocupen a l’aula.  
 
Si el coordinador ho considera necessari, derivarà el cas al departament d’orientació per fer-ne una 
avaluació i, si s’escau, una posterior derivació a serveis de salut mental externs. 
  
c) Amb el grup classe.  
 
Reacció: Potenciar la recuperació de la capacitat de reacció enfront del grup assetjador, denunciant el que 
passa.  
 
Convivència: Fomentar els valors de la convivència que han estat danyats. Treball específic sobre la temàtica 
de convivència, respecte i resolució de conflictes durant 3 sessions de tutoria.  
 
Solidaritat: Afavorir actuacions que ajudin a la inclusió de la víctima al curs. Assignar-li tasques de 
responsabilitat.  
 
Direcció:  
Fomentar la implicació de tot el professorat del centre en la detecció i correcció de problemes de 
convivència. 



PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ASSETJAMENT ESCOLAR 

 

 10 

Coordinar amb la totalitat dels professors mesures de dissuasió. Elaborar i aplicar mesures de protecció 
excepcional cap a les víctimes.  
 
Coordinadora de Convivència i Orientadora:  
Avaluaran la necessitat d’aplicar mesures excepcionals i/o l’aplicació de proves de detecció de situacions de 
risc. Poden considerar-se entre d’altres les següents actuacions:  
 

a). Amb els pares de la víctima, una intervenció de col·laboració en dues línies:  
- Contenció de l'angoixa dels pares. 
- Ajuda als pares a no culpar al fill ni a ells mateixos. 
  

b). Amb els pares del nen agressor, una intervenció de reconeixement sobre el greu problema a 
resoldre, en dos eixos:  

- No consentir més agressions per part del seu fill. 
- Atenció Terapèutica Especialitzada Externa, si fos necessària.  
 

c). Amb els pares del grup d'assetjadors, una intervenció dirigida cap al reconeixement de la 
necessitat dels seus fills d'aprendre noves formes de relacionar-se:  

- Demanar Perdó. 
- No permetre més agressions per mitjà de l'autocontrol, a través del desenvolupament del 
propi criteri i l’autoestima.  

 
 
 
 
LA PREVENCIÓ 

 
 

Un bon pla d’acció tutorial, tasca de tot l'equip educatiu, tendrà una relació molt directa amb una bona 
convivència.  
Cercarem:  
a) Fer activitats i organitzar l’aprenentatge de manera que es fomenti la cohesió, el respecte mutu i la relació 
positiva del grup.  
b) Fomentar competències cíviques dirigides a la maduració de la consciència moral, l’actitud crítica i 
generar actituds de rebuig cap a la violència i la injustícia.  
c) Afavorir que no hi hagi alumnes que estiguin aïllats a l’aula.  
d) Fer un seguiment dels grups que es consideri que estan en més risc.  
e) Aplicar proves sociomètriques com el CESC (Conductes i Experiències Socials a Classe).  
f) Fomentar  la integració social i evitar actituds agressives o victimistes.  
g) Fer activitats per afavorir la igualtat. 
h) Formar en l’ús correcte i sa de les tecnologies.  
 
 
"EL MÓN NO ESTÀ AMENAÇAT PER MALES PERSONES, SINÓ PER AQUELLES QUE PERMETEN LA MALDAT "  
Albert Einstein  
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