
DAVANT L’ASSETJAMENT
ENTRE IGUALS

GUIA DE SUPORT AL PROTOCOL



QUÈ ÉS L’ASSETJAMENT O BULLYING?

DETECCIÓ

PREVENCIÓ

ACTUACIÓ

PROTOCOL

Aquesta Guia és un complement de les infografies publicades per la 
Direcció General de Joventut l’estiu passat. Pretenem que s’aprofitin el 
màxim, i per això posem a la vostra disposició una Guia completa, amb 
més informació i recursos per afrontar el fenomen del Bullying, i afavorir 
el benestar, la convivència i uns comportaments socials saludables entre 
els infants i joves.



Persecució moral o física, sempre psicològica, que neix en 
entorns educatius on un o més infants o joves exerceixen 
abús de poder sobre un/a altre/a.

L’assetjament no és només una problemàtica que afecta 
el/la qui agredeix i el/qui qui és agredit/da. Perjudica tot 
el seu entorn i obstaculitza el funcionament normal del 
cau o l’esplai, les activitats de lleure i les relacions del grup.

“També afecta l’agent educatiu, que pot experimentar una manca de confiança en les seves 
capacitats pedagògiques, desànim, por, indiferència i depressió, entre d’altres. Això pot crear un 
cercle on aquests no es troben preparats ni motivats per ajudar als infants i joves; les víctimes 
se senten desprotegides, els agressors/es, validats i els espectadors/es, aliens a la situació.”

 Julià, O. “Bullying, què és i a qui afecta?”. Estris, núm 210 (2016): Assetjament, p. 10-11
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què és l´assetjament o bullying?
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prevenció
Consells per a la prevenció de l’assetjament en les activitats de lleure

FOMENTA JOCS COOPERATIUS, JOCS DE COHESIÓ...

CREA ACTIVITATS QUE FOMENTIN HABILITATS SOCIOEMOCIONALS

FES DE LA COMUNICACIÓ UN PUNTAL DE LA VOSTRA RELACIÓ

POTENCIA LA SENSIBILITZACIÓ SOBRE L’ASSETJAMENT

GENERA UN CLIMA DE CONFIANÇA 

TREBALLA ELS VALORS. LA PERSONA VA PER DAVANT DE TOT

Els jocs de cohesió faran que el grup estigui més fort davant de situacions que puguin sorgir, 
i que hi hagi més vincles que potenciïn les relacions saludables.

La cooperació pot ajudar a deixar enrere diferències per treballar plegats. Nelson Mandela 
deia, “si vols fer les paus amb el teu enemic, treballa amb ell. Immediatament esdevindrà el 
teu company”. Amb aquests jocs i el treball de valors, podem aconseguir situar la persona 
per davant de tot, fomentant el respecte a la diversitat d’opinió, cultura...

També en aquest punt és clau l’educació emocional, la consciència i gestió de les emocions, 
i l’entrenament de l’empatia, entre d’altres.

Finalment cuida´t sempre que hi hagi un clima de confiança i diferents vies de comunicació 
obertes perquè tothom es pugui expressar.

!
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PROPOSTA 1
TIPUS D’AGRESSIONS - (FOR THE BIRDS)
Et convidem a visualitzar el curt For the Birds de Pixar, una animació genial per treballar temes 
de violència, relacions d’agressivitat i vulnerabilitat.
Pots veure’l amb el teu grup i per treballar actituts agressives a través del vídeo.

Per ajudar-te t’oferim algunes idees per a la reflexió:

1. El clima de grup que hi ha afavoreix l’assetjament?
2. Els agressors estan bé? Observeu les expressions dels ocells. Per què ho fan? Per buscar 
l’aprovació dels altres?, per socialitzar-se?
3. És un fet que afecta tots els components del grup.
4. La responsabilitat individual de tothom.
5. Ens fiquem amb els/les que són diferents? Per què?
6. També podem centrar-nos en l’ocell diferent. Quina actitud té?
7. Les conseqüències personals i disciplinàries per a qui pren el rol d’agressor/a.

sensibilització
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TRES IDEES CLAU

CONSCIENCIAR EL GRUP: EL BULLYING ÉS GREU. NO NECESSITEM VIOLÈNCIA DE CAP TIPUS. 
VOLEM RELACIONS SALUDABLES. HEM D’ATURAR QUALSEVOL TIPUS D’AGRESSIÓ.

TREBALL AMB L’ESPECTADOR/A: QUAN HI HA UNA AGRESSIÓ, I MÉS EN UN CAS 
D´ASSETJAMENT, L’ESPECTADOR/A NO POT ESTAR EN UNA POSICIÓ NEUTRA; O AJUDEM A LA 
CONVIVÈNCIA O AJUDEM A L’AGRESSIÓ.

REPARAR, INCLOURE, ACOLLIR! PREVEURE TOTS ELS ELEMENTS QUE TENEN A VEURE AMB 
EL BULLYING.

1

2

3

1.   Connecta la metàfora del semàfor amb l’activitat que realitzis amb el teu grup (aquesta 

dinàmica també ens serveix per a la detecció).  L’objectiu és definir què és violència?, on hi ha 

tensió?, quin és el clima de benestar que volem? Pregunta als infants quin clima perceben en 

diferents espais i moments.

2.    Et donem algunes idees per a la reflexió:

 - Quina és la diferència entre joc i agressió?

 - Des de quina emoció ens divertim? És el mateix diversió que tensió?

 - “Verd, endavant; groc, pensar-s’ho; vermell, aturar-ho”

- -
PROPOSTA 2 SEMAFOR (INDICADOR DE TENSIO
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PROPOSTA 1 SOCIOGRAMES
Realitza periòdicament sociogrames, escrits o actius, per testar les relacions interpersonals 

del grup. Fes jocs on tots hagin d’interactuar amb tots i observa i analitza totes les situacions 

possibles.

Quan exposis les conclusions, o els parlis del tema per sensibilitzar-los, estigues atent/a a les 

possibles reaccions, canvis en les expressions facials, comentaris, etc.

!
algú t’ha comentat que... has vist algú que...
detecció

Cal identificar els possibles rols al més aviat possible. 

“En les activitats d’educació en el lleure el paper del grup es configura com un component central. 
Els monitors/es de lleure podem centrar l’atenció en el tipus de relacions que es produeixen en el 
grup i en la comunitat per així poder identificar el clima que predomina (d’agressivitat, d’apatia o de 
companyonia), i en conseqüència detectar si hi ha un possible cas d’assetjament. Estiguem molt atents 
als canvis en la dinàmica del grup.” 

 Porrini, C. “Què puc fer com a monitor/a de lleure?”. Estris, num 210 (2016): Assetjament, p. 14-17

Estigues atent/a als canvis: canvis d’amistats, en les dinàmiques de grup...

Estigues atent/a al llenguatge, als lideratges, a les creences i al clima emocional
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Observa si té algun tipus d’influència sobre altres companys/es, i quin ús en fa. A vegades, els nens/

es carismàtics poden canalitzar malament aquestes habilitats. Estigues atent a les opinions i tipus de 

llenguatge emprat pels infants i joves, no passis per alt frases intolerants, paraules o gestos de manca 

de respecte cap a la diversitat d’actuació, opinió, identitats, cultures... Estigues atent també a les figures 

a qui donis funcions de responsabilitat dins del mateix grup de nens/es; a segons quina edat no és fàcil 

saber prou bé què es pot fer o no amb aquest rol.

Formes directes: L’agressor/a dona la cara; la víctima s’adona que algú li està fent mal.

Formes indirectes: Poden ser molt subtils. La víctima s’adona que hi ha alguna cosa que no va bé, però 

no acaba de saber què falla. El fet que l’agressor/a no s’identifiqui pot desestabilitzar-la molt: la víctima 

dubta de les seves pròpies percepcions i això és una font d’estrés i d’ansietat.

Tots els tipus de violència els considerarem psicològics, ja que perjudiquen la salut mental i emocional 

de la persona.

Maltractament físic           

- Directe: Pegar, amenaçar amb armes...

- Indirecte: Amagar, robar, trencar... objectes o pertinences.

Maltractament verbal

- Directe: Insultar, burlar-se, posar mots, amenaces, xantatge...

- Indirecte: Parlar malament d’ algú,  difondre falsos rumors...

Exclusió social     

- Directe: Excloure, no deixar participar a algú en una activitat....

- Indirecta: Ignorar, “ningunejar”, tractar com a un objecte....

A HA ESTAT O ESTÀ FENT MAL A ALGÚ?

S’ENFADA AMB FACILITAT?

ÉS VIOLENT/A NOMÉS CAP A UNA PERSONA?
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En primer lloc no normalitzis els comportaments: “és que es tímid...” Abans ho era? i “és que no participa...” 

Abans sí que ho feia?; “aquest nen sempre salta a la primera” Sempre? O està especialment susceptible? 

Busquem el perquè dels comportaments. Quins pensaments i quines emocions sent, perquè no vulgui 

jugar amb..., perquè ara estigui més nerviós/osa, callat/ada, perquè no vulgui anar a l’autocar amb... 

En tot cas interessa´t pels infants i joves més enllà del seu comportament. Fixa´t en els canvis de l’estat 

d’ànim i en les reaccions a frases i gestos que podem fer nosaltres o els companys.

La paraula “espectador” ve del llatí “expectare”, que significa mirar una situació sense implicar-s´hi i amb 

una connotació fins i tot morbosa. Mirar-s’ho per gaudir, sense haver de fer res. Curiosament la mateixa 

arrel però amb el prefix “re-” canvia totalment el sentit de la paraula. Tornar-s’ho a mirar amb una altra 

actitud. El resultat és “respectare”, que és l’origen del verb “respectar” o del valor del respecte.

V
ESTÀ ESPECIALMENT CALLAT/DA?

 ESTÀ DUBITATIU/IVA?

SEMBLA QUE PATEIXI CONSTANTMENT?

ESTÀ SEMPRE SOL/A?

SE’L VEU INSEGUR/A?

ESPECTADOR/A

RESPECTADOR/A

EXPECTARE

RESPECTARE

Passar de ser un simple espectador/a a ser un company/a que respecta, en situacions concretes de 

violència, els seus companys. Tant si adopten el rol de víctima com el rol d’agressor/a.
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Et convidem a obrir vies de comunicació on qualsevol integrant o no integrant del grup pugui 

fer-nos arribar informació sobre necessitats, situacions en vermell (violència, tensió, conflicte 

no resolt, etc.):

- Obertes > Entrevistes amb tot el grup, assemblees, debats, etc.

- Confidencials presencials > Entrevistes individuals 5 minuts, espais de tutoria, un “confessionari”, 

etc.

- Confidencials no presencials > una adreça de correu on puguin enviar-vos informació (*cal 

preveure normes legals i institucionals de confidencialitat i privacitat).

- Anònimes > Bústia de missatges.

PROPOSTA 2 OBRIR VIES DE COMUNICACIO

E        VEUS ALGUNES PERSONES COACCIONADES DINS DEL GRUP? AMB 

POR DE PARLAR? BUSCANT L’APROVACIÓ DELS COMPANYS?

HAS VIST RELACIONS DESIGUALS ENTRE ELS JOVES?

HAS VIST ALGUN TIPUS D’AGRESSIÓ?

Veus un grup actiu, participatiu...?, o més aturat? En ocasions un grup sembla més aturat perquè hi ha 

pors i coaccions. Observa si busquen l’aprovació d’algun company més influent... I, sobretot, com es 

posicionen davant de qualsevol tipus d’agressió i el clima del grup en general.

-
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Treballem per prendre consciència! CONSCIÈNCIA EMOCIONAL.

Fem connectar el grup a través de quatre preguntes clau (quatre quadrats); és una activitat 

introspectiva per tal de revisar les emocions que sento i faig sentir.

Eines per a la reflexió:

- Quina emoció m’ha costat més sentir?

- N’hi ha hagut alguna amb la qual he connectat de seguida?

- Quines emocions he sentit en cadascuna de les preguntes?

- Quines emocions ha sentit l’altre?

- Amb quines emocions et quedaries?

- Si poguessis escollir, voldries potenciar algun dels quadrats?

- Etc.

PROPOSTA 3 ESPAIS INTROSPECTIUS - (QUATRE QUADRATS) 

pensa en un moment en què...

Hagis fet sentir bé algú

t’hagin fet sentir bé t’hagin fet sentir malament

Hagis fet sentir malament algú



Davant la violència: ATURA-ACTIVA-IMPLICA
actuació   

Si has detectat un cas d’assetjament, més endavant parlarem de tot el protocol a seguir. Però de cara a 

la intervenció amb els diferents implicats és important que...

1
2

Atura l’agressió: dona resposta

ACTIVA I Respon al conFLICTE

El treball de l’autoestima és clau tant amb l’infant o el/la jove que vol sortir del rol d’agressor com el qui 

vol sortir del rol de víctima.

“Des de la visió positiva, creiem que l’educació emocional és un actiu davant l’assetjament escolar i 
ens permet poder treballar per al creixement personal de cada agent implicat/ada cap a la responsabi-
lització del seu propi procés. Desenvolupant habilitats podem generar hàbits més saludables que ens 
permetin habitar, viure, la nostra vida de manera diferent, millor. Al cap i a la fi, entenem que el treball 
davant l’assetjament no ha de tenir més objectius que el benestar real de totes les persones implicades. 
La nostra funció és ajudar a trobar coherència entre sentir, pensar i fer, des d’aquest benestar i cap 
aquest benestar”.

Ortegón, R.A. “Prevenció de riscos o promoció del benestar” Estris, núm. 210 (2016): Assetjament, p.12-13.
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Mira l’agressor/a com algú que necessita ajuda. Més enllà del dolor de la víctima, també ens fa mal veure 

que un nen “nostre” pot fer una cosa així. Hem de separar l’acció de la persona i treballar el seu rerefons.

Treballa principalment l’autoestima i l’empatia. Dona alternatives de noves formes de relacionar-se, de 

sentir-se bé, de tenir poder...

L’AGRESSOR/A
QUÈ LI POTS DIR A...

TENS ALGUN PROBLEMA A CASA?

SI TENS LA NECESSITAT DE BURLAR-TE D’ALTRES, HU-
MILIAR-LOS, AMENAÇAR-LOS, PEGAR-LOS, ROBAR-LOS, 
ETC, ALESHORES ÉS QUE TU NO ETS FELIÇ I ET VOLEM 
AJUDAR

NINGÚ QUE SIGUI FELIÇ VOL FER 
MAL A UNA ALTRA PERSONA

REALMENT VOLS AMISTATS BASADES EN LA POR?

QUÈ SENTS 
QUAN 

AGREDEIXES?

A
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RECORDA QUE MAI NO ET MEREIXES QUE T’AGREDEIXIN!

TENS DIFERÈNCIES, NO DEFECTES! TAMBÉ TENS MOLTES 

QUALITATS!

NO ETS EL QUE ELS ALTRES DIUEN DE TU NOMÉS PERQUÈ 

ELLS/ELLES HO DIGUIN!

LA PERSONA QUE T’AGREDEIX VOLDRÀ 

SOBRETOT QUE LES SEVES PARAULES I 

ELS SEUS ACTES TINGUIN EFECTES SO-

BRE TU. NO CAIGUIS A LA TRAMPA!!

QUÈ LI POTS DIR A...

LA Víctima
COM 
VOLS

 ACTUAR?

V

És important que li transmetis que no té la culpa de res, i que res no justifica la violència; que té dret 

a estar bé i que tu faràs el possible perquè sigui així.

Potenciant-li l’autoestima i l’empoderament, habilitats socials, i acompanya-la perquè deixi el seu rol.
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QUÈ POTS FER 

RESPECTE  

D’AIXÒ?

QUÈ LI POTS DIR A...

L’ESPECTADOR/A
QUÈ EN PENSES FER? ÉS NORMAL TENIR POR. HO SABEM

RECORDA QUE SI NINGÚ NO DIU RES, QUI AGREDEIX 

PENSA QUE EL QUE ESTÀ FA ESTÀ BÉ

ESPECTADOR/A ÉS NO FER RES (ACTITUD QUE 

AJUDA A  L’AGRESSIÓ). SER “RESPECTADOR/A” ÉS 

FER ALGUNA COSA PER AFAVORIR EL RESPECTE I 

LA CONVIVÈNCIA

RECORDA QUE ON HI HA UNA AGRESSIÓ QUALSE-

VOL POT SER-NE VÍCTIMA

I SI LI PASSÉS A UNA PERSONA QUE ESTIMES (GERMÀ/

ANA, COSÍ/INA, NEBOT/ODA...)?, COM T’AGRADARIA 

QUE ACTUÉS EL SEU ENTORN?

AJUDAR UN COMPANY/A QUE ESTÀ EN EL ROL 

D’AGRESSOR/A ÉS CONVIDAR-LO A CANVIAR EL SEU 

COMPORTAMENT. NINGÚ VOL TENIR UN AMIC O 

AMIGA AGRESSOR/A

E

Si hem detectat que hi ha agressions al nostre grup, cal intervenir individualment tant amb l’agressor/a 
com amb la víctima. Però, alhora, cal activar el grup visibilitzant el conflicte i fer-lo partícep! 
Dinàmica d’estar “a favor o en contra” (sí o no), o dinàmica de “benestar – malestar”. Traceu una línia al 
mig de l’espai: i un costat representa el “sí”, i l’altre, el “no”. 
Feu preguntes com:
Tal fet (sense dir cap persona) és una agressió? 
Com em fa sentir aquesta situació? Quan algun company se sent malament, jo em sento...? 
Com vull estar jo dins del grup? Què n’espero? Aquestes accions (és important diferenciar les accions 
de les persones que les duen a terme) em fan sentir... Què vull aportar al grup?

Cal recordar les conclusions que en un moment donat han sortit, per reafirmar-les i que tinguin un lloc 
evident. Treballeu a través de l’expressió artística fent un mural, un pòster o algun element visual que 
pugueu penjar a l’espai i que us serveixi de referència quan hi hagi comportaments inadequats.  

PROPOSTA 1

PROPOSTA 2



“En línies generals, els monitors/es de lleure davant la violència hem: 
D’ATURAR → ACTIVAR → IMPLICAR. 

Aturar qualsevol conducta de violència. Donem una resposta ferma i proporcionada de tolerància zero 
amb la violència. 

Activar els diferents agents implicats en el cas. Treballem conceptes clau de l’educació emocional.

Implicar els diferents agents educatius.
- En la mesura de les nostres possibilitats cal que informem de la situació detectada i de les 
intervencions a les famílies i centres educatius dels infants.
- És important fer el traspàs des d’un enfocament no culpabilitzador i amb la mirada posada en la 
restauració del benestar de tots els agents implicats. 
- El treball en xarxa de tots els agents educatius afavoreix una línia d’actuació compartida i, per tant, 
els efectes de les intervencions realitzades.”

Porrini, C. “Què puc fer com a monitor/a de lleure?”. Estris, núm 210 (2016): Assetjament, p.14-17.

OBRE

activa
l’espectador

atura les 
agressions

ATENCIO 
ALS canvis

inclou
la victima
AL GRUP

dona
oportunitats 

de canvi
protegeix

PREVENCIO

I

I

Diferents vies
de comunicació

Individuals i en les
dinàmiques

de grup

Cap tolerància davant 
qualsevol tipus de 

violència

Facilita espais perquè 
l’agressor/a canviï el 
seu comportament

L’infant o el/la 
jove que té el rol 

de víctima

Cohesió, valor
 i autoestima

actua!

protocol

SEER - PROTOCOL DAVANT L’ASSETJAMENT ENTRE IGUALS | 14

I

I



Aturar i protegir: Com a centre cal tenir clara la resposta immediata que hem de donar segons el nostre 

reglament de règim intern i la filosofia i metodologia.

De cara al suport psicològic que pot tenir la víctima, també és important que vegi que hi ha una resposta 

cap a l’agressió i cap al company/a que adopta el rol d’agressor/a.

És molt important que assegurem la protecció de l’infant o adolescent que té el rol de víctima. Quan ho 

aturem, ens hem d’assegurar que no hi haurà cap tipus de represàlia per part de l’agressor. Cal evitar les 

al·lusions directes a la víctima, i mostrar que ens n’hem assabentat gràcies a la nostra estratègia de 

detecció sense que cap company individualment ens ho hagi dit.

Assignar una persona referent que entomi el cas i el lideri. És aconsellable disposar d’una figura 

especialitzada, però si els de l’equip estem formats, simplement cal posar un referent que facil el 

seguiment de la planificació i execució de les mesures preses. Sobretot de cara a la figura de l’agressor, 

cal intentar ser significatiu, i si no, convé posar-hi algú que ho sigui.

Planificar les accions següents: 
1. La comunicació amb les famílies, el moment i les formes. Una de les primeres accions que hem de 
fer, és avisar les famílies; en aquest cas de l’agressor/a i de la víctima.
2. Des d’accions directes amb els/les infants i joves que tenen rols d’agressor/a i víctima. Fer intervencions 
individuals.
3. Fer tallers amb el grup afectat. Sensibilització i activació de l’espectador (aquest punt ja el podem fer 
en la fase de prevenció i detecció).
4. Informar tot l’equip d’educadors/es i compartir l’estratègia a seguir.
5. Compartir la informació i l’estratègia amb altres agents educatius i socials que intervenen amb els 
infants implicats.
6. Reparació. Accions restauradores, i restabliment d’unes relacions sanes en el grup.
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La solució òptima és quan totes les persones han deixat el seu rol i es restableixen les relacions entre 

tothom. Per arribar a aquest punt, cal donar oportunitats de canvi, i tornar a fer processos de cohesió de 

grup, sensibilització, etc.

A LA FAMÍLIA DE LA VÍCTIMA
QUÈ LI POTS DIR A...

VETLLEM PEL BENESTAR DE TOTHOM. EL TEU FILL/A ES MEREIX EL 

MILLOR DE NOSALTRES

HO HEM ATURAT I TREBALLEM PER SOLUCIONAR-HO

A LA FAMÍLIA DE l’aGRESSOR/A
QUÈ LI POTS DIR A...

L´HEM D’AJUDAR A TROBAR FORMES SANES DE RELACIONAR-SE

VOLEM QUE ELL/ELLA TREGUI EL MILLOR DE SI MATEIX/A

(RECORDA QUE CAP FAMÍLIA VOL 
TENIR UN FILL/A AGRESSOR/A)

ARA ELS SEUS ACTES NO HAN ESTAT BENEFICIOSOS PER AL 
SEU DESENVOLUPAMENT SOCIAL

RECURSOS

RECURSOS EXTERNS

CONTACTA AMB EL responsable de la zona

de la teva federació o moviment

INFÀNCIA RESPON: 900 300 777 - 900 116 111 (Àmbit de Catalunya)

TelÈfon contra L’ASSETJAMENT: 900 018 018

Associació SEER: ASSOCIACIO@ASSOCIACIOSEER.ORG
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associacio@associacioseer.org
www.associacioseer.org

PROTOCOL DAVANT L’ASSETJAMENT ENTRE IGUALS
Promoció del benestar per a la prevenció, intervenció

i actuació davant l’assetjament


