Bullying: eines digitals per a
la creació d’estratègies
per a la prevenció, detecció
i gestió de crisis

BULLYING: SABEM QUÈ ÉS?

Moltes vegades les fronteres es dilueixen i costa identificar si hi
ha un conflicte puntual o bé es tracta d'una situtació més
greu... Sigui quin sigui el conflicte hem de tenir eines per
gestionar-lo de manera efectiva o bé minimitzar-lo
el màxim possible.

BULLYING: SABEM QUÈ ÉS?

DEFINICIÓ DE BULLYING
L’assetjament escolar
és qualsevol forma de
maltractament psicològic,
verbal o físic produït entre
escolars de forma reiterada,
tant dins de l’aula, com fora, o
a través de les xarxes socials.

BULLYING: SABEM QUÈ ÉS?

El bullying és oficialment una
“malatia social”.
Les jerarquies, les lluites pel
poder o popularitat, l’autoestima
sovint no reafirmada (o molt
baixa) són factors que propicien
l'aflorament d'aquesta malaltia.

BULLYING: SABEM QUÈ ÉS?

Bullying hi ha hagut tota la vida.
Si mirem enrere i recordem
la nostra època escolar potser
en vam patir, o potser nosaltres
érem els agressors, també pot
ser que fóssim espectadors i
que ens ho miréssim amb
una certa naturalitat.

BULLYING: SABEM QUÈ ÉS?

El primer és assumir el nostre
paper, ja que la gestió i
desaparició del bullying
és feina d’institucions,
docents, família i de la societat
en general.
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BULLYING: SABEM QUÈ ÉS?

Respecte al final de la pregunta, què no és bullying,
si som honestos direm que no ho sabrem fins que
tinguem tot la informació.

BULLYING: VISIÓ GLOBAL
• Quasi el 9% de la població estudiantil ha sofert
el que anomenem assetjament tradicional
(insults, cops...) en diferents graus.
• L'insult i el rumor són les manifestacions més
recurrents, tant presencial com a les xarxes.
• Només un 5% dels assetjadors reconeixen que
ho són obertament.
• Segons aquest estudi hi ha més bullying entre
els més joves, però els estudiants de segon
cicle són més agressius.
• Les noies són les que surten més mal parades
en els dos costats del bullying.

BULLYING: VISIÓ GLOBAL

• Les causes del bullying no són clares però hi ha
dos motius recurrents: la inconsciència i les
motxilles emocionals i socials dels assetjadors.
• El top ten de motius d’assetjament és
la condició sexual.
• La majoria dels acosats intenten evitar-ho amb
estratègies com apartar-se de la gent que el
pot assetjar, tallar les comunicacions (tancar el
mòbil, no estar a xarxes socials...).

BULLYING: REPTES I CARÈNCIES

• Espanya no té cap abordatge integral de lluita contra totes les formes de violència en la infància.
• No hi ha lleis que regulin el bullying com un delicte, quan hi ha una denuncia s’acullen als delictes
d’agressió, delictes contra l’honor etc i solen quedar-se en faltes lleus i molt pocs passen a
l’àmbit penal.
• Els drets dels nens i nenes, víctimes i agressors, han de ser garantits.
• Ens deixem els “danys colaterals”: el bullying afecta a 360º en relació a la víctima (pares, familia,
escola...).
• Les mesures que es prenen amb l'agressor estan enfocades a la restauració dels drets de
la víctima i la reeducació i presa de consciència de l’agressor.

BULLYING: 360 GRAUS

Dins l'aula, fora, per part dels
alumnes, per parts dels pares,
també dels profesors...
Els maltractes poden venir de
moltes bandes i en moltes
direccions. Les hem de
contemplar totes.

BULLYING: LA DIVERSITAT A LES AULES

Com a docents podem formar persones
de diverses edats i extractes socials,
que a vegades formaran col·lectius
heterogenis i a vegades seran
autèntiques torres de Babel on edats,
bombolles socials i nivells formatius es
barrejaran de forma caòtica.

BULLYING: DETECTAR ELS ROLS EN UN GRUP A CLASSE
En Joan Vaello al seu llibre “Com donar classe als que no volen” estableix una interessant classificació
relacionada amb els atributs definits basats en la taxonomia de Bales:

• Atributs de poder

• Ascendent. Estudiant, dirigint i decidint sobre els altres.
• Descendent. Alumne que es deixa portar, és a dir, que els altres decideixen per ell.

• Atributs d'acceptació

• Positiu. Alumne acceptat pel grup. Tots acudeixen a ell.
• Negatiu. Alumnes refusats pel grup. Tots es van allunyant d'ell.

• Atributs de contribució al treball:

• Cooperador. Alumne que ajuda als altres, anima i promou accions.
• Reticent. Que dificulta, entorpeix o esquiva la feina.

BULLYING: DETECTAR ELS ROLS EN UN GRUP A CLASSE
Amb aquestes tres grans variables és com es poden construir els 26 tipus o rols d'alumnes d'un grup en funció del seu
poder, grau d'acceptació i contribució a les tasques.
Manaire. La seva finalitat és manar però

desprestigiant als que l'envolten.

Organitzador. Té capacitat de fer

suggeriments com, per exemple, activitats.

Líder de grup. És capaç de guiar als altres.

Alumne amb molta seguretat en si mateix.

Matón. Busca en tot moment amenaçar,

tant els seus companys com els professors.

Dominant. La seva prioritat és la de manar

sobre tot el grup.

Màrtir. Alumne que manifesta la tendència

de carregar amb les culpes o faltes dels altres.

Líder social. Té la capacitat de generar

Bon company. Alumne que es preocupa

Desafiant. Alumne amb tendència a la

Aïllat. Alumne solitari que tendeix a retirar-

Sociable. Alumne obert, extrovertit i que té

Amic. Tipus d'alumne que va més enllà del

sinergies, de promoure iniciatives que surtin
del rigor curricular.

desaprovació constant.

la capacitat de caure bé a tot el grup o classe.
Alumne amb un alt grau d'acceptació.

Pilota. Té tendència al rebuig. Es caracteritza

per anar contínuament darrere del professor
demanant la seva atenció, consentiment, fent
preguntes que no vénen al cas...

Treballador. És capaç d'aïllar-se de la resta

del grup i que treballa de manera continuada
durant una sessió lectiva. És bastant individual.

pels demés. Practica la generositat entre els
companys.

se del contacte amb els companys i professors.

mer company de classe. És capaç de compartir
intimitats de tipus personal. Alumne amb una
gran capacitat d'ajuda.

Pasota. Es desconnecta de tot el que

envolta. Es manté al marge dels problemes o
conflictes que es poden donar dins d'una aula.

BULLYING: DETECTAR ELS ROLS EN UN GRUP A CLASSE
Amb aquestes tres grans variables és com es poden construir els 26 tipus o rols d'alumnes d'un grup en funció del seu
poder, grau d'acceptació i contribució a les tasques.
Sumis. Es caracteritza per deixar-se portar

fàcilment. Normalment no té una personalitat
definida i segueix la corrent marcada per altres
companys.

Comparsa. L'alumne que no té cap

rellevància o protagonisme en el grup, és a dir,
passa totalment desapreciat, com si no existís.

Solitari. Alumne aïllat, que no es fa amb
ningú del grup.

Callat. Es caracteritza per no manifestar al
grup la seva opinió.

Mascota. És molt popular al grup, que cau
bé a tots o a gairebé tots i adquireix el paper
de representant del grup.

Comediant. Alumne que busca

contínuament la gràcia. Crida i reclama
contínuament l'atenció.

Alienat. Busca simpaties subestimant-se a sí

mateix per guanyar-se en acceptació.

Distant. Es relaciona de mica en mica amb el

grup, sense intimar amb els seus companys.

Ninot. Alumne que no té opinió ni criteri

propi.

Cada un d'aquests 26 tipus o rols
d'alumnes, tots i cada un d'ells
encaixarien en alguns dels tres atributs
que he comentat més amunt.
Fins i tot alguns presenten diverses
combinacions.

BULLYING: DETECTAR ELS ROLS EN UN GRUP A CLASSE
Quines són algunes de les dificultats més comunes que un grup classe pot presentar a partir dels rols dels alumnes?
Poden sonar a tòpic però no les podem perdre de vista.

• Impuntualitat

• Apatia

• Timidesa

• Manca de material

• Agressivitat verbal i física

• Boc expiatori

• Disrupcions lleus

• Conducta graciosa

• Xiuxiueigs

• Conducta desafiant

• Alumne contestón,
setciències, camarilla...

• Interrupció constant

• Grolleria

• Conducta irrespectuosa

• Murmuració

Instigació al conflicte

• Hiperactivitat

•

• Alumne absentista esporàdic
o habitual
• Alumne gandul i/o
desmotivat

BULLYING: ELS PERFILS PROTAGONISTES

L'agressor o més freqüentment el grup d'agressors assetja la víctima en
llocs públics però difícils de controlar per professors i pares com els banys,
els passadissos, el pati o el menjador escolar. No és infreqüent que
aquestes accions sobrepassin les parets del col·legi, estenent-se als
voltants del centre i, darrerament, a Internet a través dels diferents
dispositius d'accés: ordinadors, smartphones i tablets, que és el que es
coneix com ciberbullying o assetjament escolar cibernètic.

BULLYING: ELS PERFILS PROTAGONISTES
ELS AGRESSORS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personalitat irritable i agressiva.
Amb capacitat d'autocontrol.
Absència d'empatia.
Tendència a les conductes violentes i amenaçadores.
Impulsiu.
El seu rendiment acadèmic sol ser baix. De vegades és una mica més gran que la
resta de la classe per haver repetit un o diversos cursos.
El seu comportament a l'aula es caracteritza per les sortides de to, les bromes fora
de lloc i fins i tot actituds desafiants davant de professors i companys.
És possible que pertanyi a una família desestructurada, amb antecedents de
violència domèstica.
Físicament fort.
Assumeix el paper de líder davant un grup d'alumnes de característiques
psicològiques semblants o que busquen reconeixement i integració en el grup.

BULLYING: ELS PERFILS PROTAGONISTES
LES VICTIMES

Encara que alguns estudis identifiquen una sèrie de característiques psicològiques o
d'actitud i comportament comuns en les víctimes de bullying, la veritat és que
constitueixen un grup tan variat i heterogeni que per desgràcia qualsevol alumne pot
convertir-se en blanc de les burles d'un grup d'agressors, moltes vegades sense altre
motiu que el pur atzar.
No obstant això, hi ha alguns factors que multipliquen les possibilitats de patir assetjament:
• Patir alguna discapacitat física o psíquica.
• Tenir algun tipus de trastorn de l'aprenentatge, especialment els problemes relacionats amb el llenguatge oral perquè
són molt evidents i fàcil objecte de burles.
• Haver patit assetjament escolar amb anterioritat.
• Pertànyer (o semblar pertànyer) a un grup ètnic, religiós, cultural o d'orientació sexual minoritari.
• Tenir alguna tipologia de problemàtica social, econòmica o familiar concreta.
• Un cop ha començat l'assetjament, tenir una personalitat introvertida o reservada o una mala comunicació amb pares i
professors dificulta que els nois denunciïn les situacions a temps, amb el consegüent perill que l'assetjament vagi a més,
agreujant-se les conseqüències i complicant la resolució.

BULLYING: ELS PERFILS PROTAGONISTES
A les víctimes les podem disgregar en dos grups:

BULLYING: ELS PERFILS PROTAGONISTES
ESPECTADORS / INSTIGADORS

Probablement és el grup amb un perfil menys definit. Es
tracta del grup de companys que col·laboren en
l'assetjament i en gran mesura ho fan possible per no
denunciar-ho a pares o professors. La seva actitud pot ser de
col·laboració, aclamant les accions i fins i tot gravant-ho amb
les càmeres dels mòbils. Però, fins i tot si es limiten a no fer
res, la seva actitud passiva reforça la conducta dels agressors,
ja que no deixa de ser una forma d'aprovació.
De vegades, actuen d'aquesta manera per por de convertirse en les properes víctimes si surten a la seva defensa o el
posen en coneixement d'algun adult, o bé perquè creuen
que prenent aquesta actitud els serà més fàcil integrar-se
amb la resta de la classe.

BULLYING: ELS PERFILS PROTAGONISTES
ESPECTADORS / INSTIGADORS

Probablement és el grup amb un perfil menys definit. Es
tracta del grup de companys que col·laboren en
l'assetjament i en gran mesura ho fan possible per no
denunciar-ho a pares o professors. La seva actitud pot ser de
col·laboració, aclamant les accions i fins i tot gravant-ho amb
les càmeres dels mòbils. Però, fins i tot si es limiten a no fer
res, la seva actitud passiva reforça la conducta dels agressors,
ja que no deixa de ser una forma d'aprovació.
De vegades, actuen d'aquesta manera per por de convertirse en les properes víctimes si surten a la seva defensa o el
posen en coneixement d'algun adult, o bé perquè creuen
que prenent aquesta actitud els serà més fàcil integrar-se
amb la resta de la classe.

BULLYING: ELS PERFILS PROTAGONISTES

• Tendim a etiquetar els alumnes i grups de manera gratuïta.
• Les etiquetes no són solucions.
• La diversitat de les aules no l’hem de veure com un problema que ens fa replantejar-nos
temaris i/o maneres de fer; sinó com una oportunitat.
• Com més coneguem als nostres alumnes, més els ajudarem i més podrem detectar si
alguna cosa no va bé.

BULLYING: TIPOLOGIES

VERBAL

El bullying verbal o assetjament escolar verbal es caracteritza perquè l'assetjador expressa paraules cruels, insults,
amenaces, intimidació, bromes i frases excloents sobre l'aparença, la condició sexual, l'etnicitat, la raça o la discapacitat
de la víctima. Els nens són més sensibles a aquest tipus de comentaris.
Exemples:
• Amenaçar
• Burlar
• Insultar per raons de caràcter religiós, d'orientació sexual, política, ètnica, cultural ...
• Posar malnoms i sobrenoms amb una clara connotació despectiva i ofensiva o que facin ressaltar defectes

COM DETECTAR-LO?

Com a professor, posant les orelles i detectant canvis d’actitut. Els nens que són víctimes d'aquest tipus de bullying
poden mostrar-se absents, malhumorats... A més poden dir alguna cosa del que els han dit i preguntar si és cert.

BULLYING: TIPOLOGIES

FÍSIC

Assetjament físic. Forma d'assetjament que se centra en la persecució ininterrompuda cap a una persona amb la qual es
pretén tenir un toc, en contra de la seva voluntat. Es tracta d'un tipus d'assetjament que pot produir-se tant dins com
fora dels centres educatius.
És un tipus de maltractament totalment intencionat i es caracteritza per:
Assetjament físic directe:
• Colpejar
• Escopir
• Empènyer
• Mossegar
• Esgarrapar
• Estirar el pèl
• Donar una puntada de peu
• Donar una pallissa
• ...

Assetjament físic indirecte:
• Espiar a un company
• Perseguir un company pel centre durant el temps de
pati o entre canvis de classes
• Escriure notes ofensives i difamatòries
• Pintar el seu nom en parets i murs
• Robar o trencar objectes de la seva propietat
• ...

BULLYING: TIPOLOGIES

FÍSIC
Es tracta, en definitiva, de fer la vida impossible a un company a través del que s'anomena la fustigació, és a dir, assetjar
a un company per obtenir la màxima informació d'ell per fer-la servir posteriorment en contra seu.

COM DETECTAR-LO

Sobretot les noies solen portar roba que tapi molt, ulleres de sol, maquillatge... tot el que serveix per ocultar els cops.
Al·leguen que han perdut objectes de valor (mòbils, ulleres...) o bé els han trencat per accident.

BULLYING: TIPOLOGIES

SOCIAL O RELACIONAL
Aquest tipus de bullying és més complicat de detectar i sol succeir a l'esquena de la víctima. L'objectiu sol ser que la
persona no s'uneixi o no formi part d'un grup. Ja sigui al menjador, en els partits de futbol del pati o qualsevol activitat
social o educativa del centre, la víctima és menyspreada o repudiada pels seus companys.
Exemples:
• Deixar a un company de banda, és a dir, deixar de comptar amb ell per a tot.
• Influir en altres companys perquè deixin a l'alumne de costat.
• Propagar rumors sobre un alumne.
• Avergonyir i ridiculitzar a un alumne en públic.

COM DETECTAR-LO?

És freqüent que la víctima mostri canvis d'humor, eviti els grups de companys i estigui sol més del normal. Les noies són
més propenses a patir aquest tipus d'assetjament escolar. El dolor emocional produït pel bullying social pot ser igual
d'intens que el sofert pel bullying físic i les seqüeles poden durar fins i tot més temps.

BULLYING: TIPOLOGIES

CIBERBULLYING

Es tracta d’un fenomen que ha nascut a les xarxes socials, principalment. Es caracteritza per l'assetjament o la
intimidació produïda a través de xarxes socials, missatges de text i correus electrònics. A través del mitjà digital,
l'assetjador difon falsos rumors, mentides, amenaces, comentaris sexistes o racistes, causant un enorme malestar i
problemes psicològics i emocionals en la víctima.
Exemples:
• Correu electrònic
• Missatgeria instantània
• Xarxes socials
• Blocs
• Missatges de text i missatges multimèdia
• Pàgines web difamatòries

COM DETECTAR-LO

És possible que la víctima de cyberbullying passi molt de temps en línia i es mostri trist i ansiós després. A més, la
persona que pateix aquest tipus d'assetjament (i qualsevol forma d'assetjament escolar) pot tenir problemes per
dormir, i pot arribar a suplicar no anar al col·legi, absentant-se d'activitats que abans gaudia.

BULLYING: TIPOLOGIES

SEXUAL

Aquest tipus de bullying és possiblement el més complicat d'analitzar, ja que moltes persones es neguen a acceptar que
hi hagi nens que realitzin aquest tipus de conductes. Aquesta classe d'assetjament a l'escola es caracteritza per
comentaris masclistes o obscens, per tocar a la víctima en llocs íntims o pressionar aquesta perquè faci alguna cosa que
no vol (per exemple, veure pel·lícules per a adults). Aquesta classe de bullying pot causar greus problemes psicològics i
marcar per sempre les relacions íntimes i afectives de la víctima.
Exemple: Un nen de classe obliga a una nena a besar-li de manera repetida.

COM DETECTAR-LO

Generalment, la víctima d'aquest tipus de bullying no expressarà el que li passa, però evitarà situacions en què pugui
trobar-se amb l'assetjador. Per exemple, no assistint l'escola.

QUÈ PODEM FER COM A DOCENTS?
Hem de pensar sempre que nosaltres som els
formadors, no som superherois ni tenim

un radar.

L'unic que podem fer és estar alerta i intentar
fer molta prevenció perquè no passi, ajudant
a que no passi i estar preparats per a ajudar
amb la gestió quan sigui un fet consumat.
Al cap i a la fi en cada cas de bullying

hi perdem tots: victimes, assetjadors
i escola.

EINES PER A LA CONVIVENCIA: PREVENCIÓ
Com combatre el bullying des de les aules com a docents? Aquí la pregunta del milió. Estem tancats "x" hores en una
classe amb els nostres alumnes. A l'hora del descans i fora de les hores escolars potser els perdem del nostre radar.
Com ho fem? Tenim tres estadis principals en el cas de bullying: abans que passi, mentres està passant i quan ja és
un fet consumat.

L’ideal és tenir un programa de prevenció que s’apliqui transversalment durant tot
l’any escolar i que afecti a famílies, escola i alumnes.
A part cada, professor ha de tenir les seves eines per observar la seva bombolla geogràfica i social dins de l’escola per
saber quan i com actuar quan tingui la més mínima sospita de bullying.

Aquí, encara que soni romàntic, té molt a veure el nivell d'implicació, vocació i passió
dels professors.

EINES PER A LA CONVIVENCIA: ELS MITES
ES DIU
La discriminació només és una actitud d'enemistat i
antipatia; són coses de nens i és millor no ficar-s'hi.

EN REALITAT
A vegades costa distingir entre comentaris de broma i
situacions d'odi i discriminació. Quan un nen o jove se
sent agredit, els adults hi han d'intervenir; no poden
mantenir una postura “neutral”.

Tots aquests tipus de comportaments que vulneren el
dret d'igualtat dels infants i joves no són acceptables i
Els insults i comentaris despectius no són importants,
cal que vetllem perquè no es donin. A més, tolerantformen part del joc de relacions que tenen.
los es contribueix a mantenir estereotips i prejudicis
que es donen a la nostra societat.
Els estereotips acostumen a no ser certs, ja que són
Totes les persones d'un grup tenen característiques
generalitzacions amb les quals atorguem
comunes (els xinesos són treballadors, les persones
característiques individuals a tot un col·lectiu; cal
amb discapacitat són dependents, als nens els agrada
insistir als nens i joves que hem de veure les persones
jugar a pilota…).
totes diferents entre si.

EINES PER A LA CONVIVENCIA: ELS MITES
Tipologia de conductes d'odi i discriminació

Es diu

En realitat
Tots els grups humans són diversos. No es tracta només
que els immigrants acceptin els nostres costums, sinó que
tothom valori la diferència, alhora que es garanteixi la
Xenofòbia: té lloc quan una persona és tractada de manera No s'adapten als nostres costums i ens volen imposar la
convivència. El sistema de recaptació d'impostos afecta tots
diferent o exclosa per la seva pertinença a un determinat seva cultura. Els immigrants no paguen impostos. Van molt
els treballadors sigui quin sigui el seu país d'origen. La
grup racial o ètnic o pel seu lloc d'origen.
al metge i col·lapsen les urgències.
població immigrant va al metge la meitat que la població
autòctona i acostumen a accedir a la sanitat a través del
metge de família.
Tant gais com lesbianes creixen en qualsevol tipus de
L'homosexualitat és el resultat d'una mala criança o de
família. A més, l'orientació sexual és innata i forma part de
Homofòbia: té lloc quan algú és tractat amb aversió,
famílies desestructurades. L'homosexualitat apareix en
la naturalesa de cadascú. Qualsevol persona, sigui quina
hostilitat, odi o desaprovació per la seva orientació sexual. l'edat adulta. Tots els gais són amanerats i totes les
sigui la seva orientació sexual, pot tenir comportaments
lesbianes són homenots.
més masculins o més femenins que altres.
Els sentiments dels homes i les dones i les seves
manifestacions són els mateixos; el que passa és que el
Els homes no han de plorar ni mostrar els seus sentiments
Sexisme: es produeix quan una persona és tractada de
model de masculinitat tradicional s’associa a
en públic. Als nens els agrada jugar a pilota i a les nenes
manera menys favorable que una altra en atenció al seu
característiques com agressivitat, insensibilitat, poder,
amb nines. Les dones tenen por o no tenen interès per
gènere.
dominància... La reproducció de conceptes sexistes a través
ocupar llocs de responsabilitat.
de les joguines impedeix el lliure desenvolupament dels
nens i nenes.
El sexe, masculí o femení, que s’assigna a una persona en
néixer, d’acord amb els seus genitals, pot no correspondre’s
Transfòbia: es dóna quan una persona és menyspreada o
Tots naixem homes o dones i aquest fet no es pot canviar
amb el generen al que sent que pertany i amb el que
tractada amb hostilitat perquè la seva identitat de gènere
perquè és natural. Les persones transsexuals treballen en el
s’identifica. La transsexualitat no influeix en l’opció de tria
no s’ajusta a la que la societat li atribueix d’acord al sexe
món de l’espectacle.
laboral. En podem trobar a qualsevol professió: escriptors,
biològic.
polítics, metges, etc.

EINES PER A LA CONVIVENCIA: ELS MITES
Tipologia de conductes d'odi i discriminació
Transfòbia: es dóna quan una persona és menyspreada o
tractada amb hostilitat perquè la seva identitat de gènere
no s’ajusta a la que la societat li atribueix d’acord al sexe
biològic.
Per nivell cultural i econòmic: es produeix quan algunes
persones són considerades inferiors per no haver pogut
accedir a la mateixa formació que altres o pel fet de no
gaudir d'una bona situació econòmica.

Es diu

En realitat
El sexe, masculí o femení, que s’assigna a una persona en
néixer, d’acord amb els seus genitals, pot no correspondre’s
Tots naixem homes o dones i aquest fet no es pot canviar
amb el generen al que sent que pertany i amb el que
perquè és natural. Les persones transsexuals treballen en el
s’identifica. La transsexualitat no influeix en l’opció de tria
món de l’espectacle.
laboral. En podem trobar a qualsevol professió: escriptors,
polítics, metges, etc.
L'estat econòmic d'una persona no ha de coartar les seves
Són el pobres de la classe i han de donar gràcies que els hi
necessitats formativas i totes les oportunitats són
deixin estar.
benvingudes.

En els centres educatius es distribueixen els recursos
A l'escola, els nens i nenes amb discapacitat acaparen tots vetllant per desenvolupar tot el potencial de cada alumne.
Per discapacitat: es manifesta quan una persona és
Les persones amb discapacitat poden treballar
menyspreada o infravalorada pel fet de tenir algun tipus de els recursos. Les persones amb discapacitat no poden
desenvolupant tasques adequades a les seves
discapacitat, ja sigui física o mental.
treballar.
potencialitats.
Casdascú pot anar vestit com vulgui sempre que cumpleixi
Per motius estètics: es produeix quan una persona és
les normes minimes de convivència. Hi ha malalties que
Aquests nois que van amb els morros pintats de negre
tractada de manera diferent o excloent perquè la seva
segur que no estan massa bé del cap o prenen drogues.
afecten el metabolisme d'una persona i la fan agafar pes,
imatge personal no encaixa en els cànons de bellesa
Aquesta persona és grassa perquè menja massa.
no només l'excès de menjar. Per d'altra banda, no és
establerts en la societat.
natural estar tan prim com els/les models de revista.

MESURES ESTÀNDARD PER FER INTEGRACIÓ A L’AULA
EN ELS OBJECTIUS I CONTINGUTS
• Concretar i prioritzar els objectius i els continguts expressats per al curs o el cicle assenyalant els mínims en
cada unitat didàctica.
• Prioritzar els objectius i continguts sobre la base de la seva importància per a futurs aprenentatges, la seva
funcionalitat i aplicació pràctica, etc.
• Donar prioritat als objectius i continguts en funció de la diversitat de capacitats (per exemple, donant prioritat
als continguts procedimentals).
• Preveure la possibilitat de modificar la seqüència i temporalització d'objectius i continguts per consolidar
els aprenentatges i aconseguir major grau de significació i respecte a diferents ritmes.

MESURES ESTÀNDARD PER FER INTEGRACIÓ A L’AULA
EN LES ACTIVITATS D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE
• Dissenyar activitats que tinguin diferents graus de realització i dificultat.
• Dissenyar activitats diverses per treballar un mateix contingut i / o activitats de reforç per consolidar
els continguts mínims.
• Proposar activitats que permetin diferents possibilitats d'execució.
• Proposar activitats que es duguin a terme amb diferents tipus de agrupaments: Grup gran, petit grup,
individual.
• Planificar activitats de lliure execució per part dels alumnes segons interessos personals.
• Planificar activitats que facilitin la manipulació d'eines i tinguin aplicació a la vida quotidiana.

MESURES ESTÀNDARD PER FER INTEGRACIÓ A L’AULA
A LA METODOLOGIA
•
•
•
•
•

•
•
•

Tenir en compte la disposició i l'agrupament dels alumnes a l'aula.
Plantejar sessions on s'alterni l'explicació de teoria amb la realització de exercicis.
Prioritzar mètodes que afavoreixin l'expressió directa, la reflexió, la comunicació, el descobriment.
Adequar el llenguatge del material d'estudi segons el nivell de comprensió dels alumnes (especialment per als
alumnes amb necessitats educatives especials).
Seleccionar tècniques i estratègies metodològiques que, sent útils per a tots els alumnes, també ho siguin per
als que presenten dificultats d'aprenentatge i necessitats educatives especials (tècniques de demostració i
modelatge, tècniques de treball cooperatiu o ensenyament tutoritzat, etc.).
Afavorir el tractament globalitzat o interdisciplinari dels continguts de aprenentatge.
Partir de centres d'interès sobre els quals es globalitzi el tractament dels continguts.
Afavorir l'ús de diferents materials i recursos perquè puguin manipular i experimentar.

MESURES ESTÀNDARD PER FER INTEGRACIÓ A L’AULA
A L'AVALUACIÓ
• Realitzar una avaluació inicial davant un nou procés d'ensenyament-aprenentatge (què sap o què ha de saber
abans de començar aquest tema?).
• Introduir l'avaluació del context aula (avaluació contínua, valorant el treball diari, l'interès, la participació,
etc.).
• Concretar i/o facilitar els continguts mínims que han d'estudiar.
• Utilitzar procediments i instruments d'avaluació variats i diversos (treballs, qüestionaris, entrevistes, proves
objectives, ...).
• Plantejar modificacions en la forma de preguntar a les proves d'avaluació (Preguntes de raonament i reflexió
personal, preguntes curtes, seqüenciar els passos d'un problema, ...).

MESURES EXTRAORDINÀRIES PER FER INTEGRACIÓ
Cada cas és un món i la realitat és que hem tingut, tenim i tindrem alumnes que per molts esforços que posem
haurem de fer extres per poder aconseguir que tirin endavant per ells mateixos. Com els podem ajudar:
• Permanència d'un any més (repetició de curs).
• Reducció d'un any per a alumnes amb sobredotació intel·lectual.
• Pla de Compensació Educativa per a alumnes amb més de dos cursos de desfasament curricular, o per pertànyer a
minories ètniques o culturals en situació de desavantatge social.
• Aula d'Enllaç per a alumnes amb desconeixement de la llengua o amb una escolarització irregular al país d'origen.
• Adaptacions Curriculars d'accés al currículum per als alumnes amb necessitats educatives especials per
discapacitat motora, visual o auditiva.
• Adaptacions Curriculars Individuals de caràcter significatiu per als alumnes amb necessitats educatives
especials per discapacitat intel·lectual.
• Programes de Diversificació Curricular per als alumnes del segon cicle de l'ESO en risc evident de no graduar-se.
• Servei de Suport Educatiu Domiciliari (SAED) per al alumnat que ha de romandre llargs períodes de convalescència
al seu domicili.

LES CRISIS AL BULLYING

Un dels pitjors escenaris en els que
ens podem trobar és la gestió
d’una crisi de bullying indiferentment
de si els nostres alumnes
són víctimes, botxins o espectadors.
Com a docents que podem fer? Que
no hem de fer?

LES CRISIS AL BULLYING: MITES

La violència en els centres d'ensenyament és
una novetat pròpia dels temps que corren,
del caràcter dels joves d'avui, de les
característiques afavoridores dels centres, i de
la deixadesa dels pares.

Els conflictes han estat presents sempre en els centres
educatius no universitaris. Com més gran és l'edat dels
alumnes, més conflictes existeixen a les aules, però és
ara quan es coneixen dades reals sobre la seva
incidència (Defensor del Poble, 2000). Comença a
haver-hi una major consciència social i els mitjans de
comunicació s'ocupen permanentment de difondre els
casos i, sovint, de magnificar-los.

LES CRISIS AL BULLYING: MITES

La violència afecta només a casos aïllats que
repercuteixen en una minoria d'alumnes i
professors. Aquesta és l'altra versió dels fets
que ve a treure importància de forma
descarada a la realitat.

La violència en els centres és l'amenaça més gran
que té el nostre sistema educatiu. Des d'aquesta
perspectiva, cal prendre mesures urgents per a
atallar. S'albira en alguns sectors polítics
l'assumpció de la disciplina fèrria a les aules i la
incorporació de càstigs severs per donar exemple al
col·lectiu d'estudiants. Segons J. M. Moreno
pedagog especialista en bulllying (1998), això és
degut a la suavitat, la blanor i la incapacitat per
tractar i relacionar-se amb els conflictes que
caracteritza la generació que s'encarrega ara de
gestionar i d'ensenyar a les nostres escoles.

ELS PLANS ANTIBULLYING

Existeixen? Podríem dir que
més aviat existeixen eines de
prevenció, monitorització i
detecció.
El truc és adaptar-les a
les nostres necessitats.

NEGOCIACIÓ I MEDIACIÓ
Hi ha dos tipus bàsics de negociació:
• Col·laborativa: En ella, les dues parts busquen una solució adequada a les seves demandes. Aquest és el sistema
de negociació que ha d'imperar en els centres educatius ja que estableix un vincle afectiu en un pla d'igualtat. En
ocasions aquesta negociació es resol millorant la comunicació entre les parts o relegant a un lloc secundari els
interessos purament personals.
• Competitiva: És un tipus de negociació basada en el posicionament personal sense posar-se al lloc de l'altra part.
Es busca el major reconeixement possible de la demanda, fins i tot per sobre de les expectatives. Aquest
enfocament ha de ser utilitzat amb precaució a la escola pel fet que pot promoure conflictes encara més greus
que els inicials. De vegades, el professorat negocia amb els alumnes des d'una perspectiva superior, abusant
d'alguna forma de la seva posició. L'alumne accepta el procés de negociació sabent que no li queda un altre
remei, però en el fons té una sensació d'injustícia.

FASES DE LA MEDIACIÓ
El procés de mediació té cinc fases segons Lederach:
1. Entrada: Es responen les preguntes qui i com? La resposta a la primera ha de ser una persona neutral al conflicte.
La segona es refereix a la forma en què arriben els casos a l'equip, que sol ser diversa, de la mateixa manera que
la designació de la figura que farà de mediador.
2. Explica’m: Cadascuna de les parts exposa el seu punt de vista. El mediador haurà de crear el clima de confiança i
respecte que permeti la fluïdesa de les idees.
3. Situar-nos: Consisteix en identificar bé quina va ser la causa del conflicte. Ho haurà de fer preferentment el
mediador o contribuir a que passi. Les dues persones en conflicte hauran d'escoltar atentament i assabentar-se
amb claredat de la versió que dóna l'altra. Es tracta de compartir el problema.
4. Arreglar: No es tracta tant que el mediador aporti solucions, sinó que siguin els propis implicats els que arribin a
un acord. El mediador facilita la clarificació de les idees que de vegades apareixen embullades.
5. Acord: És la part final, el consens al qual s'arriba i que ha de quedar escrit per evitar que després hi hagi males
interpretacions.

TRACTAMENT “PEDAGÒGIC” DELS CONFLICTES

ELS “PROTOCOLS”
Una altra via és tenir a nivell escolar
un protocol d’actuació en cas d’assetjament.
La comunitat de Madrid té un protocol a
nivell global d’intervenció que és assequible
a través de la seva web.

TIPUS D’INTERVENCIONS GLOBALS
MESURES ORGANITZATIVES
Canvis de classe
• S’han de supervisar a través d’una guàrdia
Temps d’esbarjo
• És important que els professors supervisors estiguin al cas de les persones que estan en risc de patir o ja patint
situacions d’assatjament
• Els alumnes han de saber que tenen professors de referència a qui acudir en cas de conflicte o d’assatjament
Plans de pati / aules de joc
• En alguns centres s’ha començat a implementar una alternativa al pati que són les aules de jocs de taula, per a
aquells alumnes que s’hi sentin més cómodes.
Menjador
• És un horari perillós degut a l’absència de professors de guàrdia.
• És necessari coordinar aquesta franja horària amb el personal del menjador.
• Organització de grups d’un curs pel següent.

TIPUS D’INTERVENCIONS GLOBALS
SEGONS LA TIPOLOGIA DE VÍCTIMA

TIPUS D’INTERVENCIONS GLOBALS
ASSETJADORS

Respecte als assetjadors hem d’ajudar-los a
reconèixer les seves pròpies emocions, a
empatitzar amb els sentiments dels companys i
a controlar la seva ràbia, sobre tot l’efecte que
tenen les seves actituds envers els demés.
S’ha de treballar l’empatia i les alternatives a
les reaccions violentes.

LA FAMILIA
SENYALS QUE EL TEU FILL ESTÀ PATINT BULLYING:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Té senyals i cops al cos que no tenen massa justificació i passen massa sovint.
Porta la roba la roba espatllada, bruta o esguinçada.
Perd els diners del dinar.
Li roben coses a la classe.
Les notes baixen.
Canvia d’amics o ja no va amb els que anava sempre.
Canvis d’humor a pitjor.
Baralles entre germans.
Si ho pot evitar, no surt al carrer.
No dorm bé.
Te quadres d’ansietat.

LA FAMILIA
QUÈ PASSA QUAN EL TEU FILL ÉS L’AGRESSOR?
No ignorar la situació.
Assimilar que el teu fill és l’assetjador.
Fer-li veure el seu error per tal que li demani disculpes a la víctima.
Deixar-li clar al teu fill què pot passar si segueix amb aquesta actitud.
Investigar per què el teu fill és un assetjador.
Parlar amb tot l’equip docent del col·legi per saber l’actitud del teu fill a classe.
Observar als amics del teu fill: les seves activitats, actituds, etc.
Transmetre confiança, perquè el teu fill vegi que pot confiar en tu.
Parlar amb el teu fill fins que mostri les seves insatisfaccions.
No canviar la teva actitud envers el teu fill, demostrar-li el mateix afecte que senties abans de saber
que el teu fill era l’assetjador.
• Monitoritzar la situació fins que es tanqui definitivament i seguir alerta perquè no es repeteixi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EINES DIGITALS: MAPES SOCIALS
MYBULLYING

Es tracta d'un qüestionari disponible en línia, d'aplicació
col·lectiva, senzilla i ràpida.
Amb aquests dades l’eina genera un informe en el qual
es fan propostes sobre la ubicació dels alumnes a la
classe, així com es donen indicacions, al departament
d'orientació, sobre com intervenir, tant en els casos de
detecció temprana com en els ja establerts. El tipus
d'intervenció que proposem aquest equip és el d'ajuda
entre iguals, en el qual es busca la col·laboració dels
amics de l'alumne exclòs, i dels estudiants prosocials i
amb un bon estat dins del grup.
L'objectiu és la creació d'una xarxa social que es
mantingui en el temps i ajudi a prevenir o acabar amb
casos d'assetjament escolar.
https://mybullying.com/es/

EINES DIGITALS: DIAGNOSTICS I PROJECTES
Els “plans antinbullying” haurien de ser plans de convivència entre iguals a les escoles.
A principis del 2016 va saltar al panorama informatiu que totes les escoles han de tenir un “pla antibullying”. Tots les
escoles públiques i concertades de Catalunya haurien d'implementar un projecte de convivència en un termini màxim de
tres anys, en cas que no en tinguin ja un, i ho hauran de fer tenint en compte les seves necessitats i especificitats. És a dir
que haurà de ser un pla a la mida de cada centre. Aquest projecte de convivència és responsabilitat de la direcció de
cada centre, i ha de recollir les mesures de promoció de la convivència, mecanismes per a la resolució pacífica de
conflictes i les mesures i actuacions d'intervenció educativa.
Els centres educatius també hauran de crear una comissió de convivència que s'encarregui de la planificació, l'aplicació i
el seguiment del projecte, i cada centre haurà de decidir
si aquesta responsabilitat recau en una sola persona o
en diverses.
El Govern ha posat a disposició de les escoles una aplicación
informàtica per elaborar un diagnòstic i el projecte
de convivència.
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/

EINES DIGITALS: CONTROL PARENTAL
PARENTAL CLICK

Una aplicació de control parental que, amb el permís del
menor, permet obtenir proves legals de l'assetjament,
mitjançant el tractament o la gravació d'imatges amb el
mòbil.

https://www.parentalclick.com/

EINES DIGITALS PER L’ALUMNAT
ZOOM1T

Un qüestionari que els alumnes dels centres escolars
poden respondre anònimament i que permeten
detectar problemes o situacions de risc.

https://www.zoom1t.com/

EINES DIGITALS D’AVIS I GESTIÓ
B-resol

Es fa servir en diversos centres educatius catalans i amb
la qual treballaran des d'aquest curs com a mediadors
una trentena d'alumnes de la UOC durant les pràctiques
del màster que dirigeix el Dr. Torrubia.
L'aplicació fa possible que qualsevol alumne del centre
educatiu, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc,
pugui avisar de qualsevol situació de conflicte entre els
estudiants del centre.
A més, permet als centres recollir dades per a entendre
millor els casos d'assetjament i els conflictes entre
els alumnes.

https://bcnresol.com/

EINES DIGITALS D’AVIS I GESTIÓ
Appvise

Plataforma per a mòbils que ha aconseguit diversos
premis i que intenta facilitar la comunicación a 360º.
Proporcionen continguts i eines per millorar
la convivència i lluitar contra el bullying com per
exemple formació per a professors i pares, estudis de
clima escolar, eines de detecció, canal de denúncia
anònima, assessorament, etc.

https://www.myappvise.com/

EINES DIGITALS: REALITAT VIRTUAL
ASSIGNATURA EMPATÍA

Samsung, en col·laboració amb el Ministeri d'Educació,
Cultura i Esport d'Espanya, ha desenvolupat
"Assignatura Empatia", un innovador projecte basat en
la realitat virtual en el qual s'exposa un cas de
ciberassetjament que uns alumnes resolen a través
d'un ús intel·ligent de la tecnologia.
Un clar exemple de com aprofitar la tecnologia per
ensenyar el respecte a l'aula, i que es pot extrapolar a
les nostres aules.

https://youtu.be/Zh9C7r38WFs

EINES DIGITAL: PLATAFORMES
ESEMTIA

Els creadors de la plataforma educativa en línia Esemtia
han desenvolupat un mòdul especial de prevenció i
gestió de l'assetjament escolar, presentat a finals de
2016 i ja actiu per a tots els usuaris que utilitzen
aquesta plataforma.
Permet que qualsevol alumne, professor o personal del
centre pugui comunicar, de forma confidencial,
qualsevol situació de risc que es detecti, per analitzar-la
i, si escau, seguir-la o actuar sobre ella.

http://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/gestion-los-centros-fp-esemtia/42443.html

MÈTODES “OFF/ON-LINE”
SOCIOGRAMMA
El sociograma es considera una tècnica de caràcter
sociomètric, és a dir, un mètode que permet mesurar les
relacions socials entre els integrants d'un grup humà, on
els seus elements es coneixen, posseeixen objectius en
comú i s'influeixen mútuament.
A nivell gràfic, un sociograma representa les relacions
interpersonals per mitjà de punts (els individus) que
apareixen units per una o més línies (les relacions
interindividuals).
El gràfic obtingut permet apreciar afinitats, detectar
subgrups dins el conjunt principal i situar als líders
sociomètrics (les persones més influents). D'aquesta
manera, és possible actuar sobre el grup per activar
vincles potencials o desactivar aquells existents.
http://www.kivaprogram.net

MÈTODES “OFF/ON-LINE” MÈTODE KIVA
KIVA

El mètode KiVa ha estat desenvolupat per un grup
d'experts de la Universitat de Turku, Finlàndia, i també
s'ha implantat amb gran èxit en diversos països com
Suècia, Holanda, Regne Unit, Alemanya o molts altres
més, amb l'objectiu de restar bressol escolar o
assetjament a les aules.
Recentment, des de l'editorial Macmillan Education
Iberia en col·laboració amb Finlàndia University Inc.
s'han apostat per traduir aquests materials al castellà,
de manera que passen a ser un excel·lent recurs perquè
els professionals educatius hispanoparlants puguin
utilitzar-los en les seves classes.

http://www.kivaprogram.net

MÈTODES “OFF/ON-LINE” MÈTODE SENA
SENA

El SENA, Sistema d'Avaluació de Nens i Adolescents, és un sistema
desenvolupat íntegra i originalment en llengua espanyola per experts en
avaluació psicològica i psicopatologia infantil i juvenil. Ha estat dissenyat
amb l'objectiu d'ajudar en la detecció d'un ampli espectre de problemes
emocionals i de conducta des dels 3 fins als 18 anys (tot i que també es fa
servir amb certes modificacions per l’educació en adults) com ara:
•

•

•
•

Problemes interioritzats: depressió, ansietat, ansietat social,
queixes somàtiques, simptomatologia posttraumàtica i obsessiócompulsió.
Problemes exterioritzats: problemes d'atenció, hiperactivitatimpulsivitat, problemes de control de la ira, agressió, conducta
desafiant i conducta antisocial.
Problemes contextuals: problemes amb la família, problemes
amb l'escola i problemes amb els companys.
Problemes específics: consum de substàncies, problemes de la
conducta alimentària, retard en el desenvolupament, problemes
d'aprenentatge, esquizotípia o comportament inusual.

http://www.web.teaediciones.com/Ejemplos/SENA_Manual_aplicacion_Extracto.pdf

MÈTODES “OFF/ON-LINE” EINES DE DENÚNCIA
INFÀNCIA RESPON

El telèfon 116 111 Infància Respon també és el telèfon
de referència per a informar de possibles casos d’assetjament
als centres educatius. El telèfon està operatiu les 24 hores del
dia els 365 dies de l’any, de forma gratuïta i totalment anònima,
sense deixar cap petjada.
El servei del telèfon 116 111 Infància Respon té com a objectiu prevenir i
detectar els maltractaments d’infants i adolescents posant especial èmfasi
en les situacions d’assetjament als centres educatius. També aborda els
casos de ciberassetjament, violència masclista i altres maltractaments o
abusos sexuals a infants i adolescents.
Mitjançant un protocol signat pels departaments de Treball, Afers Socials i
Famílies i Ensenyament, el telèfon 116 111 reforçarà el circuit d’atenció,
derivació i intervenció en els casos de bullying, garantint la derivació cap
als centres especialitzats i la coordinació interinstitucional amb una
resposta immediata i experta en tot moment.

http://www.web.teaediciones.com/Ejemplos/SENA_Manual_aplicacion_Extracto.pdf

MÈTODES “OFF/ON-LINE” JOCS DE ROL
ARBA

Joc de rol dedicat a la prevenció i deteccció de bullying en diferents fomats

http://www.schoolbullying.eu/es/stories

MÈTODES “OFF/ON-LINE” XARXES SOCIALS

Les xarxes socials tenen fama de ser una
eina potent pels assetjadors en la pràctica
del bullying.
Podem donar-li la volta a aquestes eines
al nostre favor fent-les servir d’eina de
denuncia i fent projectes de prevenció
amb elles.

EINES PROPIES

Cada casa és un món i heu de conèixer a els vostres
alumnes i la seva bombolla social, saber amb quins
recursos compteu i quins no i sobretot saber fins on
podeu arribar com a docents.

http://www.kivaprogram.net

