
10
RECOMANACIONS PER MILLORAR  

L’ABORDATGE DEL ‘BULLYING’ 
A CATALUNYA



ÀMBIT DELS MITJANS  
DE COMUNICACIÓ:
Sensibilitzar els mitjans de 
comunicació en el tractament 
responsable del bullying, evitant una 
visió simplista de la problemàtica 
i promovent un enfocament 
constructiu. 

Educar els infants i joves en el 
coneixement dels seus drets i 
deures. 

RECOMANACIONS TRANSVERSALS: 

RECOMANACIONS ESPECÍFIQUES: 

ÀMBIT FAMILIAR: 
Acompanyar les famílies facilitant 
formació en la prevenció del 
bullying i promoure grups 
d’autosuport que proporcionin 
informació i recursos psicològics i 
legals si el problema els afecta. 

ÀMBIT LEGISLATIU:  
Requerir el certificat de formació 
sobre protecció dels infants a tots 
els professionals que treballen amb 
infants i joves (tècnics esportius, 
mestres, sanitaris, psicòlegs, 
monitors, advocats ...).

ÀMBIT ESCOLAR: 
Millorar el coneixement i 
formació del personal docent a 
fi de garantir la implementació 
del protocol des de la prevenció 
fins a la intervenció. Fer 
extensiu el coneixement sobre 
el protocol a les famílies. 

Facilitar als infants i joves 
canals d’informació i denúncia, 
garantint la confidencialitat i 
accessibilitat. 

ÀMBIT COMUNITARI:  
Promoure el treball en xarxa 
entre diferents agents implicats, 
com el sanitari, els cossos de 
seguretat i l’administració per 
fer detecció i seguiment dels 
casos particulars. 

ÀMBIT ESPORTIU I OCI: 
Crear un protocol específic que 
prevegi un acompanyament 
integral (des de la prevenció fins 
a la intervenció) fora de l’àmbit 
escolar.

Implicar els infants i joves 
en iniciatives de participació 
i protecció destinats al seu 
benestar.

ÀMBIT ACADÈMIC: 
Els plans educatius - curriculars han 
d’incorporar informació sobre la 
prevenció i intervenció de qualsevol 
forma de violència en totes les 
titulacions acadèmiques que impliquin 
relació amb els nens i nenes. 

Aquest decàleg és el resultat de les conclusions derivades del Consell Assessor del 
Bullying de la Fundació Barça, format per experts que procedeixen de diferents 
disciplines. Agraïm la col·laboració a cada un dels membres que han participat en 
aquest document: 

Carme Tello de l’Associació Catalana per la Infància Maltractada (ACIM), Consuelo 
León de la UIC Barcelona, Ester Morillas, Francisco Cobacho de TUEVISION, Guillem 
Goset, Irene Montiel del Grup Ciberpsicologia de la Universidad Internacional de 
La Rioja (UNIR), Joaquim Puntí del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí, Jordi 
Collell, Josep Rodríguez, Laura Sabaté, Marta Escoda, Marta Tena, Mohamed El 
Amrani de l’Associació Azahara, Montse Conesa, Montserrat Escudé, Oriol Julià de 
l’Equip SEER (Salut i Educació Emocional), Pilar Tintoré de la Secció d’Infància i 
Adolescència del ICAB, Ramiro A. Ortegon de Plataforma PDA Bullying i Rita Villà. 
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