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Resum 
La prevenció i l’actuació sobre els fenòmens d’assetjament i ciberassetjament és 

un factor clau en el bon desenvolupament de la conducta dels infants al llarg de 

la seva etapa educativa. Per aquesta raó, és important dotar als docents i a les 

docents d’eines i estratègies per abordar aquesta problemàtica.  

 
En aquest treball es portarà a terme una investigació sobre aquests dos 

fenòmens i un anàlisi de l’actual Protocol de prevenció, detecció i intervenció 

davant l’assetjament i el ciberassetjament entre iguals vigent a Catalunya. 

Tanmateix, es realitzarà un estudi de l’impacte real de l’assetjament i del 

ciberassetjament a l’Escola Ausiàs March de l’Hospitalet de Llobregat per tal de 

conèixer on, quan i com es produeixen aquestes situacions per tal d’evitar-les i 

garantir una educació equitativa als i a les infants.  

 

Paraules clau: assetjament, ciberassetjament i protocol.  

 

Resumen 
La prevención y la actuación sobre los fenómenos de acoso y ciberacoso es un 

factor clave en el buen desarrollo de la conducta de los niños y de las niñas a lo 

largo de su etapa educativa. Por esta razón, es importante dotar a los docentes 

y a las docentes de herramientas y estrategias para abordar esta problemática.  

 
En este trabajo se llevará a cabo una investigación sobre estos dos fenómenos 

y un análisis del actual Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant 

l’assetjament i el ciberassetjament entre iguals vigente en Cataluña. Así mismo, 

se realizará un estudio del impacto real del acoso y del ciberacoso en la Escuela 

Ausiàs March de l’Hospitalet de Llobregat para conocer dónde, cuando y como 

se producen estas situaciones para evitarlas y garantizar una educación 

equitativa a los niños y a las niñas.  

 

Palabras clave: acoso, ciberacoso y protocolo. 
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Abstract 
Prevention and action on the phenomena of bullying and cyberbullying is a key 

factor in the good development of children's behaviour during their educational 

stage. For this reason, it is important to provide teachers with tools and strategies 

to address this problem.  

 
In this work, a research will be carried out on these two phenomena and an 

analysis will be made of the current Protocol de prevenció, detecció i intervenció 

davant l’assetjament i el ciberassetjament entre iguals in force in Catalonia. 

Likewise, a study of the real impact of bullying and cyberbullying in the Ausiàs 

March School in l'Hospitalet de Llobregat will be carried out to find out where, 

when and how these situations occur in order to avoid them and guarantee equal 

education for boys and girls.  

 

Key words: bullying, cyberbullying and protocol 
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Nuestra mayor debilidad radica en darse por vencidos. La forma 

más segura de tener éxito es intentarlo una vez más.  

 

Tomas A. Edison 
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1. Presentació i justificació  
Aquest Treball de Fi de Grau ha estat realitzat per mi, Aïda Jaramillo Vives 

estudiant del grau en Mestra d’Educació Primària en la Universitat de Vic. La 

menció que vaig escollir va ser en Educació Inclusiva i Atenció a la Diversitat, ja 

que per mi és molt important poder ajudar a altres persones a desenvolupar la 

seva vida amb èxit i fer d’aquesta societat, que a vegades és molt superficial i 

injusta, una societat equitativa en què tothom té les mateixes oportunitats.  

 

L’assetjament entre iguals i el ciberassetjament són dos fenòmens que 

actualment es troben en la societat de manera repetida. És important esmentar 

que molts/es infants durant la seva etapa educativa són víctimes d’aquestes 

situacions. Per aquest fet, hi ha molts estudis i investigacions sobre aquest 

tema que versen sobre aquests dos fenòmens i tot el que comporten.  

 

L’elecció d’aquest tema va sorgir de la meva necessitat, de conèixer i aprendre 

a com s’han d’afrontar casos d’assetjament i ciberassetjament a través 

d’estratègies i mesures preventives per fer front a les necessitats dels/de les 

infants durant la seva etapa educativa.  Aquesta preocupació per arribar a ser 

una bona mestra, neix de la mala gestió que va realitzar l’escola on vaig 

estudiar, ja que durant dos anys vaig ser víctima d’assetjament i 

ciberassetjament per part dels meus companys i companyes. Els i les docents 

no disposaven de les suficients estratègies per poder prevenir ni aturar la meva 

situació, ja que creien que era una broma i que sorgia del meu cap.  

 

En un entorn cada dia més globalitzat on els/les infants tenen accés en edats 

més primerenques a Internet i a totes les seves aplicacions i eines, com poden 

ser les xarxes socials, Google i xats entre d’altres, i en el que el control per part 

de les famílies i de l’escola sobre aquestes eines és complicat degut a la falta 

d’informació i preocupació, fa d’aquesta una eina potencial per assetjar a 

companys i companyes darrere un dispositiu electrònic que a vegades amaga 

la identitat de la persona.  
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2. Objectius de l’estudi 
Per poder portar a terme el treball es va plantejar la següent hipòtesis: les 

xarxes socials en l’actualitat són un agreujant de l’assetjament escolar i el 

ciberassetjament entre iguals a cicle superior. Per poder verificar si aquesta 

hipòtesis és certa o no, es van plantejar diferents objectius. 

 

2.1. Objectiu generals i objectius específics  
1. Recollir la informació teòrica sobre els conceptes d’assetjament i 

ciberassetjament. 

1.1. Identificar els trets característics sobre l’assetjament i el 

ciberassetjament.  

1.2. Identificar quines són les formes i les conductes més freqüents 

d’assetjament entre infants. 

 

2. Analitzar el protocol de prevenció, detecció i intervenció de la Generalitat 

de Catalunya.  

2.1. Analitzar els elements d’actuació previstos pels protocols.  

 

3. Conèixer la incidència de les xarxes socials en el comportament dels/ de 

les infants davant l’assetjament escolar a l’escola Ausiàs March de 

l’Hospitalet de Llobregat.  

3.1. Analitzar la freqüència amb la qual es produeixen situacions 

d’assetjament entre infants en les xarxes socials a partir de les dades 

recollides a l’escola Ausiàs March de l’Hospitalet de Llobregat. 

3.2. Analitzar les enquestes i treballar les respostes dels/ de les infants 

i dels/de les docents sobre l’assetjament i les xarxes socials a 

l’escola Ausiàs March de l’Hospitalet de Llobregat. 

3.3. Identificar si el protocol respon a situacions d’assetjament escolar 

i ciberassetjament en un context específic, a l’escola Ausiàs March 

de l’Hospitalet de Llobregat. 
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3. Metodologia 
El fenomen de l’assetjament escolar no és un problema recent, com tampoc ho 

és el ciberassetjament. Per aquest motiu, durant aquest treball s’ha fet una 

aproximació als dos grans fenòmens, a les seves característiques i qui són 

els/les protagonistes així com les relacions, similituds i diferents que mantenen 

entre elles. Per realitzar aquesta aproximació, primerament s’han buidat els 

estudis psicològics i sociològics sobre la temàtica, seguidament s’han analitzat 

els protocols d’actuació oficials i, per últim, s’ha realitzat un estudi de cas que 

concreta la informació analitzada anteriorment.  

 

La primera part de treball es tracta d’un anàlisi qualitatiu, portant a terme una 

definició de conceptes. S’ha fet un estudi aprofundit sobre dos temes, 

l’assetjament entre iguals i el ciberassetjament amb una  primera recerca 

bibliogràfica sobre els dos conceptes i les seves característiques. A partir 

d’aquesta recerca han sobre sortit diferents aspectes que cal considerar en el 

moment d’abordar aquests fenòmens. Aquests aspectes són: tipologies 

d’assetjament, els rols de les persones intervinents, comportaments, 

comunicació entre iguals i entre adults-infants. En el marc d’aquesta part 

conceptual s’ha fet, també, una anàlisi sobre el protocol que hi  ha en 

l’actualitat sobre l’assetjament i el ciberassetjament entre iguals a Catalunya, 

En aquesta anàlisis, que es centra en l’acció dels adults sobre els infants en 

situacions d’assetjament, s’han identificat els factors de risc, els indicis, les 

mesures preventives i les possibles millores. L’esquema s’ha analitzat, tot 

creant una revisió d’aquells elements que des dels centres i la pràctica docent 

es poden potenciar en el dia a dia.  

 

A partir de les informacions derivades de l’estudi teòric i l’anàlisi del protocol, 

s’ha realitzat un estudi de cas, en l’Escola Ausiàs March, a fi de comprendre  

quina és la percepció que tenen infants i adults acompanyats d’aquests 

elements i factors. Per fer-ho, s’ha realitzat un estudi d’anàlisi quantitatiu, amb 

un anàlisi numèric a partir de categories que provenen de les preguntes de les 

enquestes. Aquestes enquestes aborden l’assetjament i el ciberassetjament a 

l’Escola Ausiàs March i són un instrument anònim de tipus quantitatiu, 
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d’elaboració pròpia. Es van elaborar dos tipus d’enquesta, l’enquesta pels 

infants i l’enquesta pels docents.  

 

L’enquesta que es va preparar per als infants està composta per 14 preguntes 

de resposta múltiple i una pregunta final de resposta oberta (que es pot 

consultar a l’annex 11.3). Les preguntes estan estructurades de manera que 

primer es troben set preguntes sobre l’assetjament, set preguntes sobre el 

ciberassetjament i l’última pregunta oberta barreja els dos ítems. Gràcies a 

l’enquesta passada als infants, s’ha pogut extreure informació quantitativa i 

observacions sobre quants infants han patit assetjament i/o ciberassetjament, 

formes i tipus d’assetjament, quants infants han presenciat aquestes situacions 

agressives, reaccions dels infants, etc. Finalment, en la resposta oberta s’ha 

pogut observar algunes experiències viscudes pels infants davant situacions 

d’assetjament i quines són les seves esperances pel futur.  

 

L’enquesta preparada pels infants l’han contestat un total de 41 alumnes 

corresponents al curs de cinquè i sisè de primària, és a dir, cicle superior de 

l’Escola Ausiàs March de l’Hospitalet de Llobregat. La classe de cinquè de 

primària està composta per un total de 20 infants, concretament 12 nenes i 8 

nens. Per una altra banda, la classe de sisè de primària està composta per 21 

infants dels quals 10 nenes i 11 nens.  

 

L’elecció dels enquestats va ser en base a tres criteris: 

- Edat. Era de total importància que els infants fossin preadolescents, ja 

que era imprescindible que la majoria tinguessin accés a Internet i a un 

aparell de comunicació com podria ser un telèfon mòbil o una Tauleta. 

Així doncs, es van escollir els infants de cicle superior.  

- Sexe. Per evitar biaix en l’anàlisi dels resultats, la mostra de l’estudi ha 

sigut el més equitatiu possible respecte el sexe dels/de les infants 

partícips. D’aquesta manera el percentatge total de nenes enquestades 

va ser un 54% i el percentatge dels nens un 46%.  

- Maduresa. Com s’ha esmentat anteriorment, l’edat era un punt rellevant 

en l’anàlisi però la maduresa també ho era. Era imprescindible que els 

infants tinguessin el nivell de maduresa adequat perquè fossin capaços 
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de comprendre la dificultat de les qüestions i analitzar les seves pròpies 

respostes.  

 

L’enquesta preparada per als docents està composta per 6 preguntes de 

resposta múltiple i 4 preguntes de resposta oberta (que es pot consultar a 

l’annex 11.4). En aquesta enquesta es va voler que els docents poguessin 

definir el concepte assetjament i ciberassetjament amb les seves paraules. 

Aquesta enquesta no té cap estructura organitzativa, ja que es van proposar 

preguntes les quals tenien relació entre elles. Gràcies a l’enquesta passada als 

docents, s’ha pogut extreure informació quantitativa sobre quantes vegades es 

produeixen situacions d’assetjament a l’escola, on es produeixen aquestes 

situacions, quins són els tipus i la forma més freqüent que solen utilitzar els 

infants, etc. Finalment, en les dues respostes finals obertes s’ha pogut extreure 

algunes iniciatives i preocupacions per part de l’equip docent sobre estratègies 

que podríem portar a terme per aturar aquest tipus d’agressions.  

 

L’enquesta preparada pels docents l’han contestat un total de 16 professors i 

professores de l’Escola Ausiàs March de l’Hospitalet de Llobregat. Aquests 

docents són els professionals que estan en contacte diàriament amb els infants 

cicle superior del centre. L’únic criteri que es va tenir en compte a l’hora de 

preparar l’enquesta pels docents va ser que aquests/es coneguessin els infants 

de cicle superior, tant els infants de cinquè com els infants de sisè.  

 

La recollida d’informació i l’anàlisi de les dades extretes amb les enquestes ha 

sigut a partir de les respostes obtingudes tant dels/de les infants com dels/de 

les docents que s’han categoritzat tenint present la informació del marc teòric. 

Concretament, les categories són:  

- Concepte d’assetjament. 

- Formes més freqüents d’assetjar. 

- Situacions d’assetjament que es produeixen a l’escola. 

- Concepte de ciberassetjament.  

- Control de les xarxes socials i dispositius electrònics.  

- Formes més freqüents de ciberassetjar. 

- Estratègies per aturar l’assetjament i el ciberassetjament.  
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Els buidatges d’ambdues enquestes s’han mostrat en forma de gràfic de 

freqüència, amb indicacions de detalls d’elements sorprenents que han sortit i 

amb una taula sintètica. 

 

A partir de la informació provinent de les diferents parts de la recerca 

(aproximació teòrica, anàlisis de protocol i estudi de cas) s’ha procedit a fer la 

discussió de resultats, en el que es vinculaven conceptes, percepcions i 

actuacions possibles a realitzar. Punt que ha permès concloure el treball, tot 

destacant els elements a tenir en compte segons el treball i accions possibles a 

realitzar en un context educatiu.  
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4. Estat de la qüestió 
 
L’assetjament entre iguals no és un fenomen actual, sinó que va ser durant la 

dècada dels 70-80 que diferents autors i autores van començar a investigar 

aquesta conducta. Dan Olweus va ser el primer a publicar estudis centrats en el 

fenomen del maltractament i la intimidació.  

 

Els problemes de convivència i l’assetjament entre iguals és una de les 

principals preocupacions dins dels centres escolars. Els avenços en la 

investigació sobre l’assetjament escolar entre iguals en els últims anys han 

estat notables, ja que investigadors i investigadores s’han compromès a 

avançar en aquesta temàtica i en intentar entendre l’assetjament per poder 

prendre mesures i aportar estratègies per prevenir-ho, detectar-ho i intervenir-

ho. Muñoz (2017) creu que encara que s’han fet moltes investigacions els 

mètodes que s’estan portant a terme en el context escolar no han obtingut 

resultats exitosos en Espanya.  

 

Al llarg dels anys s’han portat a terme diverses investigacions per poder saber-

ne més sobre el tema. Algunes d’aquestes investigacions han estat:  

- L’informe creat per l’Oficina del Defensor del Pueblo de Madrid en el 

qual s’investigava la situació de diferents conductes violentes i les 

principals variants que poden haver-hi dins l’assetjament entre iguals en 

les escoles. En aquest estudi van participar 3000 estudiants i 300 

docents aproximadament i es va analitzar la incidència d’assetjament en 

l’estat espanyol.  

- Enquesta sobre Convivència Escolar i Seguretat a Catalunya de la 

Generalitat de Catalunya, en la qual s’investigava l’evolució de les 

diferents problemàtiques amb el pas del temps sobre l’assetjament entre 

iguals a les escoles. En aquest estudi van participar més de 8500 infants 

de la població catalana, entre 12 i 18 anys.  

- Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament i el 

ciberassetjament entre iguals de la Generalitat de Catalunya. Aquest 

protocol recull les mesures de prevenció, detecció i intervenció que s’han 

de portar a terme davant una situació d’assetjament i ciberassetjament.  
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En la societat actual també preocupa l’assetjament i això consta en les 

diferents notícies dels diferents diaris de l’estat espanyol. L’assetjament i el 

ciberassetjament són portada en molts diaris, i no amb notícies positives, sinó 

tot al contrari. Algunes d’aquestes notícies són: 

- Un de cada quatre estudiants de primària pateix assetjament escolar. 

Més de la meitat dels/de les alumnes d’escoles catalanes han presenciat 

algun episodi de “bullying”.   

- Objectiu: prevenir 3600 suïcidis i més de 8000 intents greus. Sanitat 

impulsa una estratègia basada en la publicitat i detecció precoç per fer 

front a un problema tabú que provoca el doble de morts que els 

accidents de trànsit. 

- Un de cada deu alumnes assegura que ha patit assetjament escolar. El 

30% assenyala que ha rebut cops físics i un de cada tres admet que ha 

agredit un altre estudiant, segons un informe de Save the Chilndre sobre 

“bullying” a Espanya.  

- Llamar “sidosa, asquerosa y calva” a una alumna no es acoso: la 

indígnate decisión de una jueza. Les alumnes insultaven a la víctima fora 

i dins de l’escola, però la magistrada va considerar que aquestes 

ofenses no eren negatives.  

 

Pel que fa a la normativa a Espanya, hi ha un seguit d’articles que recull 

informació sobre l’educació que han de rebre tots els nens i totes les nenes que 

resideixen en l’Estat espanyol i sobre el tractament de l’assetjament escolar.  

 

La Constitució Espanyola (1978) esmenta que “tots tenen dret a l’educació.”, i 

que “l'educació tindrà per objecte el ple desenvolupament de la personalitat 

humana en el respecte als principis democràtics de convivència i als drets i 

llibertats fonamentals.”  

 

Segons la Llei orgànica 2/2006 d'Educació, modificada per la LOMCE en 2013, 

entre els principis fonamentals del sistema educatiu espanyol figuren el 

desenvolupament personal, la no discriminació, la llibertat, la prevenció de 

conflictes i la igualtat de gènere. El respecte als drets humans és un dels 
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principis impulsors de l'educació primària i secundària. L'educació ha de 

contribuir també a la reducció de les desigualtats socioeconòmiques. 

 

La Instrucció 10/2005 de la Fiscalia General de l'Estat, sobre el tractament de 

l'assetjament escolar des del sistema de justícia juvenil, subratlla la necessitat 

d'abordar l'assetjament escolar en l'entorn educatiu. Els docents tenen la 

responsabilitat primària de protegir a als infants i garantir la seva seguretat. La 

Instrucció especifica els diferents delictes en què podria derivar l'assetjament 

escolar. Les persones d'entre 14 i 18 anys poden rebre sancions educatives 

menys punitives. Els nens i nenes menors de 14 anys no tenen responsabilitat 

penal.  

 
El ciberassetjament no és un fenomen que neix fa dècades, sinó que va ser a 

partir del s. XXI i les noves tecnologies que es va anar desenvolupant. És 

principalment en les dues últimes dècades on s’ha pogut observar un ràpid 

desenvolupament de les TIC. Les noves generacions han desenvolupat noves 

formes de comunicació i socialització amb altres persones mitjançant Internet i 

les xarxes socials. Això ha provocat que un mal ús de les TIC acabi en 

situacions de ciberassetjament entre adolescents.  

Uns dels autors considerats introductors del terme ciberassetjament van ser 

Finkelhor, Mitchell i Wolak l’any 2000. Aquests autors van realitzar una 

investigació als Estats Units amb una mostra d’adolescents que van respondre 

a una enquesta telefònica. Aquest estudi apuntava que es produïa al voltant 

d’un 6% de cibervictimització a través d’eines com el Messenger, sales de xat i 

el correu electrònic. Tanmateix altres autors considerats introductors del terme 

ciberassetjament van ser l’educador canadenc i president de Bullying.org, Bill 

Belsey i Robin Kowalski.  

El primer estudi que es va realitzar a Espanya va ser l’any 2007 per part de 

l’Oficina del Defensor del Pueblo de Madrid on s’incloïa la violència escolar i la 

prevalença del fenomen era molt baixa (1%). Aquell mateix any es va 

desenvolupar el primer estudi focalitzat sobre ciberassetjament amb nois entre 

12 i 16 anys, que el van publicar un any després, i el percentatge arribava a un 

26,6%.  
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Un altre estudi va ser el desenvolupament d’un Protocol d’Actuació Escolar 

davant el Ciberassetjament de l’EMICI, Equip Multidisciplinari d’Investigació del 

Ciberassetjament. Aquest protocol també estudiava les diferències que hi ha 

entre l’assetjament entre iguals i el ciberassetjament.  

Les investigacions entorn el fenomen del ciberassetjament han incrementat al 

llarg dels anys a conseqüència del mal ús dels dispositius tecnològics que han 

portat a terme els i les joves que protagonitzen comportaments agressius a 

través de les xarxes socials. Per tant, es pot afirmar que el ciberassetjament és 

un fenomen que roman en l’actualitat.  

Tal com succeeix amb l’assetjament entre iguals, a la societat en general, el 

ciberassetjament és un fenomen que preocupa a la població encara que no és 

tan polèmic com l’assetjament. Així mateix, les notícies en els diaris segueixen 

donant-nos notícies negatives sobre el ciberassetjament a les xarxes socials:  

- Una investigadora advierte de que el ciberacoso está muy extendido 

entre los adolescentes. Estibaliz Linares explica en el Parlament basc 

que va detectar episodis en vuit de cada deu centres estudiats.  

- “Sé donde vives y te voy a encontrar”: la pesadilla de sufrir ciberacoso. 

Stop Haters és la primera associació espanyola sense ànim de lucre per 

lluitar contra fustigació en Internet. 

- El ciberacoso afecta más a los colegios que prohíben los móviles que a 

los que los admiten. Un estudi elaborat pel Centre d'Estudis Estadístics 

sobre Educació dels Estats Units mostra que les escoles que no 

permeten utilitzar “telèfons intel·ligents” als seus alumnes van registrar 

un ràtio de casos de ciberassetjament diaris o setmanals del 16,4%, 

enfront de les quals si que admeten els terminals, la dada dels quals és 

del 9,7%.  

Pel que fa a la normativa a Espanya sobre el ciberassetjament és la mateixa 

que s’utilitza en casos d’assetjament entre iguals com s’ha esmentat 

anteriorment. Tanmateix, hi ha un seguit d’articles que recull informació sobre 

la normativa sobre ús d’imatges i divulgació d’informació relativa a la vida 

íntima de les persones.  
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La Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil al dret a l’honor, a la 

intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge en els articles 7.2. i 7.3. exposa 

que tenen consideració d’intromissió il·legítimes:  

La utilització d’aparells d’escolta, dispositius òptics, o de qualsevol altre 

mitjà per al coneixement de la vida íntima de les persones o de 

manifestacions o cartes privades no destinades a qui faci ús d’aquests 

mitjans, així com la seva gravació, registre o reproducció i la divulgació de 

fets relatius a la vida privada d’una persona o família que afectin la seva 

reputació i bon nom, així com la revelació o publicació del contingut de 

cartes, memòries o altres escrits personals de caràcter íntim. 

 

La Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de 

modificació parcial del Codi civil i de la Llei d'enjudiciament civil en el seu article 

4.1. concreta que “els menors tenen dret a l’honor, la intimitat personal i familiar 

i a la seva pròpia imatge”.  

La Llei 14/2010 del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i 

l’adolescència regula la utilització de les imatges dels/de les menors en la 

publicitat o en els medis de comunicació social. Concretament, en l’article 61 

exposa que “l’exhibició pública o la difusió d’imatges, missatges o objectes no 

poden ésser perjudicials per als infants o els adolescents ni poden incitar a 

actituds o conductes que vulnerin els drets i els principis reconeguts per la 

Constitució i per la resta de l’ordenament jurídic vigent”.  
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5. Assetjament entre iguals 
El fenomen de l’assetjament escolar no és actual, i ja compta amb una història 

d’estudis al darrere. Els primers estudis sobre el tema comencen a aparèixer a 

la dècada dels 70. De fet, des que Dan Olweus va iniciar els seus estudis sobre 

l’assetjament a la dècada dels 70 es va produir un interès en la resta de la 

població sobre l’assetjament i es van iniciar investigacions com el qüestionari 

sobre intimidació i maltracte entre iguals (Ortega, R. i Mora-Merchán, J.A, 

1995) o sobre la incidència d’intimidació i el maltracte entre iguals mitjançant el 

qüestionari CIMEI (Avilés, 1999). 

 

Més encara, les intervencions intentant limitar-ne els danys, encara són més 

anteriors, entre aquestes, assenyalem la invenció del rugbi com a forma de 

canalitzar les energies infantils i evitar l’abús entre ells (Bolòs de, Vilanou, 

2004). Cert és que les conductes d’assetjament han existit tota la vida en les 

escoles, potser sempre relacionades a les diferències entre persones, aquest 

cas entre nens i nenes. Tanmateix, parlem d’assetjament entre iguals, perquè 

no és una relació jeràrquica com bé esmenten Collell i Escudé (2004) “a 

diferència de les relacions que els nens i els adolescents mantenen amb els 

adults, les relacions que mantenen entre ells tenen un caràcter no jeràrquic, 

d’aquí la consideració “d’iguals”” (p.1).  

5.1. Què és l’assetjament escolar? 
L’estudi de les situacions d’assetjament entre iguals neix al nord d’Europa, 

concretament a Noruega gràcies a les investigacions de Dan Olweus a la 

dècada dels 70. Resulta difícil definir el concepte de bullying. Aquest concepte 

sorgeix de la paraula anglesa, bull que significa, toro. Bull es deriva a bully que 

significa agressor, criatura forta que atropella a altres més dèbils i petits 

(bullier), representa a un toro investint a algú, exercint el seu poder sobre la 

resta (Lera i Garcia Mora, 2000; citat per Ramos, 2008).  

 

Però amb una sola definició d’assetjament no és suficient, ja que hi ha molts 

autors i autores que el defineixen utilitzant diferents paraules, tot i que Dan 

Olweus va ser la primera persona a definir-ho. Dan Olweus l’any 1993 (Olweus, 
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1993, citat a l’informe creat per l’Oficina del Defensor del Pueblo de Madrid, 

2007) va definir l’assetjament com: 

 
Conducta de persecución física o psicológica que realiza el alumno o 

alumna contra otro, al que elige como victima de repetidos ataques. Esta 

acción, negativa e intencionada, sitúa a las víctimas en posiciones de las 

que difícilmente pueden salir por sus propios medios. La continuidad de 

estas relaciones provoca en la víctima efectos claramente negativos: 

disminución de su autoestima, estados de ansiedad e incluso cuadros 

depresivos, lo que hace difícil su integración en el medio escolar y el 

desarrollo normal de los aprendizajes (p. 17).  

 

En aquesta breu definició d’assetjament es pot destacar que l’autor emfatitza 

en tres elements rellevants: la intenció i repetició de les accions que poden fer 

mal tant físicament com psicològicament a la víctima, la intencionalitat negativa 

de l’agressor/a i les conseqüències negatives que pot comportar a les víctimes.  

 

Segons Rodríguez (2009) perquè es consideri assetjament és important fixar-

se en certes característiques:  

- Adonar-se si les accions que porta a terme l’agressor/a són de manera 

intencionada.  

- Les accions han de produir-se de manera repetida durant un període 

llarg.  

- Les accions poden ser verbals, com per exemple insults i amenaces i no 

verbals com poden ser les agressions físiques. 

- Les accions s’haurien de produir en situacions de desigualtat de poder 

social, psicològic i físic entre els infants 

- Les accions es produeixen al voltant d’un triangle construït per un 

agressor/a, víctima i espectador/a.  

- Adonar-se si les accions es produeixen dins de l’escola o fora de 

l’escola. Si es produeixen dins de l’escola vigilar l’hora del pati, ja que és 

on es produeixen més agressions.  

 

Per tant, s’entén com assetjament una conducta negativa i agressiva d’una 

persona a una altra de manera verbal i/o no verbal. Per considerar que una 
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persona pateix assetjament, les accions que porta a terme l’agressor/a han de 

ser repetides i de manera intencionada durant un llarg període de temps. 

Tanmateix, aquestes accions es poden produir dins de l’escola o fora de 

l’escola i, en el cas que intervinguessin les xarxes socials i la tecnologia ho 

consideraríem ciberbullying.  

5.2. Rols i tipologia d’infants implicats 
L’assetjament no es porta a terme de manera individual ni entre dos infants, la 

víctima i l’agressor/a, sinó que en aquestes agressions participen diferents rols 

que freqüentment costa identificar. Totes les persones que participen tenen 

constància del que està succeint i de les conseqüències que està provocant.  

Cadascuna de les parts implicades consta d’unes característiques individuals i 

porta a terme un rol diferent en les agressions. Sovint, els rols que participen en 

l’assetjament són: la víctima, l’agressor/a, el grup d’iguals o els observadors/es 

i el defensor/a o possibles defensors/es.  

 

Dan Olweus l’any 2001, va fer referència als diferents rols que poden haver-hi 

per part dels/de les infants davant una situació d’assetjament (vegeu figura 1, 

Olweus, 2001). 
  

 

Extret de Treball Final de Máster: Assetjament entre iguals i ciberassetjament de Silvia 

Madrid, adaptat de Dan Olweus, 2001.  

 

Figura 1. Rols davant una situació d'assetjament (Olweus, 2001) 
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Autors com Urra (2017), que van iniciar estudis sobre els rols que participaven 

dins dels conflictes d’assetjament però, a més a més, Urra va decidir indagar 

en quin efecte tenia el gènere que tenien els personatges, és a dir, quina 

distribució tenien els rols segons si eren homes o dones (vegeu taula 1, Urra, 

2017). 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

Extret de “Bullying, acoso escolar. Definición, roles, prevalencia y propuestas de 

actuación”, de Urra, M., 2017, p. 7.  

 

El comportament i el caràcter de les víctimes se sol caracteritzar per ser 

persones amb una autoestima molt baixa i amb un pensament molt negatiu 

d’ells/es mateixos/es. Solen mostrar-se des de la debilitat i amb moltes 

inseguretats i pors.  

 

Rodríguez (2009) considera que les víctimes mostren una excessiva protecció 

familiar, tot i que la relació més estreta i positiva sol ser amb la figura materna. 

Tanmateix, per a Olweus (1993) que ja havia detectat aquesta constant, 

afirmava que aquesta protecció de les famílies podia ser deguda com a efecte 

de l’assetjament.  

 

En un estudi sobre les víctimes de l’assetjament, Rodríguez (2009) va establir 

que hi ha dos tipus de víctima: 

- Víctima activa o preactiva. Solen ser persones insegures però amb 

aspectes agressius que solen molestar a la resta de persones. També 

mostren rebuig a causa de les seves dificultats per mantenir relacions 

socials amb el seu entorn.  

Taula 1. Distribució dels rols (Urra, 2017) 
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- Víctima passiva. Es tracta del tipus de víctima més comú. Solen ser 

persones caracteritzades per patir en silenci l’assetjament que reben per 

part de l’agressor/a. El seu caràcter sol ser dèbil i vulnerable. 

 

Les característiques esmentades anteriorment solen ser les més comunes en 

les víctimes, tot i que és cert que poden haver-hi moltes més, per exemple la 

dificultat que tenen per reconèixer i gestionar les seves emocions i la dificultat 

que tenen per treballar les habilitats cognitives entre d’altres. A causa de 

l’assetjament repetitiu per part dels/de les agressors/es la inseguretat i el 

negativisme són les característiques més freqüents. 

 

En l’estudi de Whitney i Smith (1993) es va observar que aproximadament el 

50% de les víctimes no s’havien posat en contacte amb cap persona adulta, és 

a dir, no havien comunicat la seva situació ni a docents ni a familiars i, que el 

30% de les víctimes no ho explicava tampoc a cap amic ni amiga. Amb aquest 

estudi es demostra la por i inseguretat que presenten les víctimes a l’hora 

d’explicar la situació que estan vivint.  

 

En el curs escolar 2016 – 2017, la Generalitat de Catalunya (2019) va realitzar 

una enquesta, denominada “Enquesta sobre Convivència Escolar i Seguretat a 

Catalunya a l’alumnat de secundària”. En ella es va observar que el 38,7% de 

les víctimes ho havia comunicat a algun familiar i el 36,7% havia comunicat la 

seva situació de maltractament a algun/a docent de l’escola. Per tant, es pot 

afirmar que amb el pas del temps, les víctimes han volgut comunicar la situació 

que estan vivint en algun moment a una persona adulta.  

 

Els agressors/es són un dels personatges més importants que hi ha en 

l’assetjament. Com s’ha esmentat anteriorment amb les víctimes, no existeix un 

únic perfil d’agressor/a, sinó que poden tenir diferents característiques. Els 

agressors/es solen tenir una personalitat dominant que passa per la humiliació i 

el control de les persones del seu entorn, mostren actituds violentes i 

agressives les quals utilitzen per resoldre tots els problemes que se’ls planteja, 

solen tenir dificultats per complir les normatives, etc. Dan Olweus (1998) 

destaca que hi ha tres perfils possibles en l’agressor/a: 
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- L’agressor/a actiu i directe. Aquest personatge destaca per agredir 

personalment, establint relacions socials amb la víctima. 

- L’agressor/a social – indirecte. Aquest personatge no manté relacions 

socials directes amb la víctima, ja que són els seus seguidors/es els que 

porten a terme aquestes agressions i conductes.  

- L’agressor/a passiu. En aquest últim cas, el personatge participa en la 

planificació de l’assetjament però no la porta a terme.  

 

La majoria dels/de les infants de l’escola, generalment, coneixen l’existència 

d’aquestes agressions i, per tant, també prenen posició en aquesta situació. 

Aquests infants són els anomenats observadors/es. Rodríguez (2009) exposa 

que  “el alumnado conoce la existencia de problemas de malos tratos entre 

compañeros/as. Conocen quiénes son los chicos/as prepotentes y abusivos, 

dónde tienen lugar y hasta dónde pueden llegar” (p. 54).  Aquests 

observadors/es poden prendre posició o no dins d’aquesta situació, ja que 

poden ajudar o no a la víctima. Hi ha vegades que els observadors/es no saben 

com ho han de fer per ajudar a la víctima o també pensen que si prenen 

posició, l’assetjador/a els pot assetjar a ells o a elles. Dan Olweus amb el gràfic 

de distribució de rols exposa realment la situació de personatges que hi ha en 

el cercle de l’assetjament. Dan Olweus (Olweus, 2001; citat per Shao, Liang, 

Yuan i Bian, 2014) creu que hi ha tres tipus d’observadors:  

- Els partidaris. Aquests infants no prenen part activa en la situació però 

mostren suport a aquestes incitaves agressives per part de l’agressor/a.  

- Els espectadors/observadors. Aquests infants són els considerats 

neutrals. No es volen involucrar en la situació, encara que saben el que 

està succeint.  

- Els possibles defensors. No els agrada la situació agressiva de 

l’agressor/a i volen ajudar a la víctima, però no saben com ho poden fer.  

- Els defensors. Aquests infants ajuden a la víctima o ho intenten, ja que 

no els hi agrada la situació agressiva que està vivint.  
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Per poder concloure aquest apartat i poder utilitzar tota la informació recollida 

en el cas pràctic, s’ha creat un esquema resum amb els tres rols principals de 

l’assetjament i quins són els tipus (vegeu taula 2, pàg. 25). 

 

Taula 2. Rols i tipus de rols 

ROLS TIPUS DE ROLS 

Víctima Activa o preactiva Mostren rebuig per les dificultats 

socials que mostren. 

Passiva Pateixen l’assetjament en silenci. 

Agressor/a Actiu Agredeix a la víctima. 

Social – indirecte No manté relacions socials amb la 

víctima, ho fan els seus seguidors/es. 

Passiu Participa en la planificació però no 

porta a terme l’agressió.  

 
 

Observador/a 

Partidaris/es Recolzen la situació.  

Observadors/es No s’involucren en la situació.  

Possibles 
defensors/es 

Volen ajudar, però no saben com fer-

ho.  

Defensors/es Ajuden a la víctima.  
Elaboració pròpia.  

 

5.3. Tipus d’assetjament entre iguals 
L’assetjament escolar no es porta a terme d’una sola manera, sinó que hi ha 

tants tipus com agressions i conductes negatives existeixen. L’assetjament 

s’inicia quan l’agressor/a es fixa en una persona, és a dir, la víctima i es 

produeixen aquestes agressions repetides i intencionades de manera directa o 

indirecta i, a vegades, es poden produir mitjançant altres persones.  

 

El tipus d’agressions i conductes que s’utilitzen per portar a terme l’assetjament 

depèn del context i de les característiques de l’entorn i dels personatges que hi 
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participen. Tanmateix, també poden afectar les noves tecnologies com les 

xarxes socials per portar a terme l’assetjament.  

 

Bisquerra et al. (2014) exposen que: 

 
Los primeros estudios en la década de los setenta se centraban 

únicamente en las conductas de maltrato físico. En los ochenta se 

empiezan a considerar, de manera generalizada, las conductas de maltrato 

verbal, y no es hasta los últimos años del siglo XX que la comunidad 

científica empieza a considerar las conductas de exclusión social como una 

forma más de acoso escolar (p. 20).  

 

Per tant, es pot afirmar que pel que fa als tipus d’agressions se solen utilitzar 

tres formes diferents: física, verbal i/o relacional o d’exclusió social. Aquests 

tres tipus d’agressions poden ser de forma directa i de forma indirecta depenent 

els rols que participin en la situació.  

 

Per tal de poder exposar els tipus d’assetjament i agressions que hi ha i quines 

són les característiques o les accions que els componen, s’ha creat una taula 

per poder-ho veure de manera més visual (vegeu taula 3, pag.26)  

 

Taula 3. Tipus d'assetjament 

 Directa Indirecte 

Assetjament físic Cops de puny, amenaces i 

intimidacions entre 

d’altres. 

 

Amagar, trencar o robar 

material, inventar rumors 

falsos,... 

Assetjament verbal Insultar, burlar-se, riure’s 

de l’altra persona, posar 

malnoms,... 

Difondre rumors falsos, fer 

pintades al seu material, 

parlar malament de la 

persona i enviar notes 

negatives entre d’altres.   



TREBALL FI DE GRAU  

  27 

Elaboració pròpia.  

 

6. Ciberassetjament 
En les dues últimes dècades s’ha pogut observar un ràpid desenvolupament de 

les noves Tecnologies de la Informació i Comunicació, les TIC, creant noves 

formes de comunicació i socialització entre les persones. Internet és un mitjà de 

comunicació indispensable pels infants i adolescents, ja que han crescut amb 

les xarxes i no tenen la necessitat d’adaptar-se a elles, com la resta de la 

població.  

 

Les noves generacions han nascut amb aquesta revolució tecnològica del segle 

XXI els quals se’ls atorga uns coneixements d’utilització de les noves 

tecnologies i una posició d’avantatge davant la resta de la població més adulta, 

els qui manquen de recursos.  

 

6.1. Què és el ciberassetjament? 
Igual que en l’assetjament, el ciberassetjament també comença a tenir veu a 

través d’autors i autores que investiguen sobre el tema. Un dels primers autors 

que va investigar sobre el ciberassetjament va ser Bill Belsey. Belsey (2005) va 

exposar que “el ciberassetjament implica l’ús de Tecnologies de la Informació i 

Comunicació per dinar suport a una conducta deliberada, repetida i hostil per 

part d’un individu o grup amb la intenció de danyar un altre”. Collel i Escudè 

(2008) van afegir que com és en el cas de l’assetjament entre iguals, no hi ha 

ciberassetjament si es tracta de fets puntuals.  

 

Un altre dels autors que va investigar sobre aquest terme va ser Robin 

Kowalski (2010) que va definir el ciberassetjament com:  

 

Assetjament 
racional o 

d’exclusió social 

Exclusió del jocs de pati 

qualsevol activitat, quedar-

se sense parella, no ser 

escollit en cap equip,... 

Ignorància per part dels 

companys i de les 

companyes, fer com si no 

existís.  
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Aquel acoso que incluye el uso de correos electrónicos, mensajes 

instantáneos, mensajes de texto e imágenes digitales enviadas a través de 

teléfonos móviles, páginas web, bitácoras web (blogs), salas de chat o 

coloquios online, y demás tecnologías asociadas a la comunicación digital 

(p.80).  

 

De la mateixa manera que com passa a l’assetjament, aquestes accions 

consisteixen en agressions intencionades de manera repetitiva i en una relació 

interpersonal. Segurament, el ciberbullying pot ser una conseqüència o 

continuació de l’assetjament escolar, encara que no sempre ha de ser així.  

 

Les característiques del ciberassetjament no són gaire diferents de 

l’assetjament tradicional, encara que sí que es poden trobar algunes 

diferències. Aquestes diferències les podem observar en el Protocol d’Actuació 

Escolar davant el Ciberassetjament de l’EMICI, Equip Multidisciplinari 

d’Investigació del Ciberassetjament, publicat l’any 2011: 

- Escenaris virtuals. Com s’ha esmentat anteriorment, el ciberassetjament 

es porta a terme a través de les TIC i, això implica que aquestes 

agressions poder ser exercides, patides i presenciades des de qualsevol 

lloc i en qualsevol moment.  

- Anonimat. Les persones poden desconèixer en tot moment qui es troba 

darrere la pantalla, ja que protegeixen la seva identitat. Per tant, qui 

assetja té facilitat per amargar-se en l’anonimat i poder involucrar-se en 

conductes agressives, que potser cara a cara no pot portar a terme 

contra la víctima.  

- Àmbit privat versus àmbit públic. Les situacions d’assetjament que es 

produeixen en un àmbit públic permet que la informació s’expandeixi 

amb més rapidesa i facilitat i pugui arribar a l’abast de tothom. En canvi, 

en una situació privada només són protagonistes de les accions la 

víctima i l’agressor/a.  

- Reiteració. Perquè es pugui considerar ciberassetjament ha de ser un 

assetjament repetitiu i que es prolongui en el temps. Tanmateix, un arxiu 

d’un vídeo o un missatge de text, ja que es pot accedir a aquesta 
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informació contínuament. Per tant, l’efecte és repetitiu, però la conducta 

de l’agressor/a no té perquè ser-ho.  

- Intencionalitat. Igual que en la reiteració, la intencionalitat és un factor 

que sempre apareix en l’assetjament i ciberassetjament, ja que les 

accions i agressions són de manera intencionada per part de 

l’agressor/a. No obstant això, moltes vegades a través de les xarxes es 

mal interpreten les paraules i les accions per la falta de coneixement i 

això pot comportar que la víctima se senti ofesa o incomoda. Per tant, el 

desconeixement no treu la responsabilitat a cap persona, però no es 

poden prendre les mateixes mesures que amb una persona que assetja 

intencionadament.  

 

6.2. Tipus i formes de ciberassetjament 
Pel que fa als tipus de ciberassetjament, existeixen discrepàncies entre 

diferents autors i autores. Aftab (2006) creu que per considerar que s’ha produït 

una situació de ciberassetjament és necessari que les agressions i accions es 

portin a terme per persones menors d’edat cap a menors, de tal manera que si 

hi ha un adult en mig, no es pot considerar ciberassetjament. Tanmateix, 

Kowalski (2010) considera que pot existir ciberassetjament encara que estigui 

involucrat un adult, ho faci com assetjador/a o com a víctima.  

El treball se centra, especialment, en el ciberassetjament impartit per menors 

d’edat sense involucrar adults. El fet que el ciberassetjament sigui un fenomen 

recent, provoca un problema addicional: la creació de nous jocs i xarxes 

socials, en les quals els infants són uns experts en la seva utilització.  

 

Smith, Mahdavi, Carvalho i Tippet (2006) en el seu estudi van argumentar que 

les formes més repetides en les que es creu que es produeix una situació de 

ciberassetjament són els missatges de text, les trucades ofensives o 

silencioses, enviar fotografies o vídeos per missatge, enviar correus ofensius 

intimidant i/o amenaçant, missatges desagradables o d’exclusió de sales de 

xat, converses acusadores a través de programes de missatgeria i les 

difamacions o burles utilitzant pàgines web.  
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Per una altra banda, Wilard (2006) en el seu estudi sobre el ciberassetjament 

identifica els diferents tipus de ciberassetjament i les formes amb les quals es 

poden portar a terme: 

- Insults electrònics o provocació utilitzant un llenguatge vulgar, a través 

de xarxes socials, correus o qualsevol altre mitjà tecnològic.  

- Fustigació. Aquests tipus de ciberassetjament és molt semblant a 

l’anterior, però es diferencia en el fet que aquest és repetitiu i, per tant, 

reiterat durant un llarg període.  

- Denigració. Denigrar a algú a través de la tecnologia, és a dir, es tracta 

de la difamació de la víctima a través d’Internet utilitzant fotografies o 

vídeos denigrants o ofensius de la víctima i/o cap a la víctima.  

- Suplantació. L’assetjador/a i l’agressor/a entra en un compte de la 

víctima i es fa passar per ella en les xarxes i envia missatges 

desagradables i cruels a amics i amigues, familiars i altres persones com 

si fos la víctima.  

- Revelació. Es tracta de la difusió entre terceres persones d’informació 

confidencial sobre la víctima o d’imatges denigrants i de rumors 

difamatoris sobre la víctima. 

- Sostracció. Es tracta de l’apropiació d’informació privada de la víctima 

per part de l’assetjador/a per difondre-la per Internet a través de les 

xarxes socials o altres mitjans TIC.  

- Exclusió. Exclusió intencionada de la víctima en xarxes socials o en 

grups.  

- Ciberstalking. Aquest fet s’entén com el reiterat enviament de missatges 

ofensius i amenaçadors cap a la víctima.  

- Happy slapping. Es tracta de gravar una agressió física mitjançant un 

dispositiu mòbil o càmera que després es publicarà a les xarxes per 

poder-ho difondre.  

 

Per poder concloure aquest apartat i entendre quins són els tipus de 

ciberassetjament que hi ha i les formes que l’acompanyen, s’ha creat una taula 

per poder-ho observar de manera més visual i poder utilitzar-la en l’anàlisi del 

cas pràctic (vegeu taula 4, pàg. 31) 
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Taula 4. Tipus i formes de ciberassetjament 

Elaboració pròpia.  

 

Altres autors com Flores (2008) creuen que les formes en les quals es pot 

portar a terme el ciberassetjament poden ser tan variades com imaginació 

pugui tenir l’assetjador/a. Flores (2008) planteja diferents situacions i formes 

que es poden portar a terme: 

- Donar d’alta, amb foto inclosa, a la víctima en un web on terceres 

persones poden votar a la persona menys intel·ligent, més lletja,... 

- Penjar a Internet una imatge comprometedora de la víctima, sigui real o 

amb fotomuntatge, dades delicades per poder perjudicar i avergonyir a la 

víctima i difondre-ho perquè el seu entorn ho conegui.  

Tipus de ciberassetjament Forma que es produeix el 
ciberassetjament 

Provocació Insults electrònics 

Fustigació Insults i provocació repetida durant un 

llarg període de temps.  

Denigració Difamació de la víctima utilitzant 

fotografies o vídeos ofensius i/o 

denigrants.  

Suplantació L’assetjador/a suplanta la identitat de 

la víctima i envia missatges a altres 

persones.  

Revelació Difusió d’informació confidencial de la 

víctima.  

Sostracció Apropiació d’informació privada de la 

víctima per fer difusió.  

Ciberstalking Reiterat enviament de missatges 

ofensius i amenaçadors cap a la 

víctima.  

Happy slapping Gravació d’una agressió física a la 

víctima i difusió d’aquesta.  
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- Difondre rumors en els quals la víctima es trobi amb una situació 

d’exclusió, ofensiu, de forma que terceres persones, sense dubtar del 

que llegeixen, siguin responsables de portar a terme assetjament o 

represàlies contra la víctima.  

- Provocar a la víctima en serveis web que compten amb una persona 

responsable de vigilar o moderar del que passa a la web per aconseguir 

una reacció violenta i, un cop denunciada o evidenciada, la víctima quedi 

exclosa.  

 

6.3. Rols i tipologia d’infants implicats 
El ciberassetjament, igual que l’assetjament tradicional, no es porta a terme de 

manera individual, sinó que hi ha diversos personatges i rols implicats. Pel que 

fa als rols dels/de les infants implicats, Li (2006) considera que són els 

mateixos rols que els que he esmentat anteriorment en l’assetjament, és a dir, 

la víctima, l’agressor/a, el grup d’iguals o els espectadors/es i el defensor/a o 

possibles defensors/es (vegeu apartat 5.2., pàg. 21). Tanmateix, per poder 

relacionar aquests personatges amb les TIC i el ciberassetjament, van establir 

una relació i van començar a anomenar-los ciberassetjador/a, cibervíctima i 

ciberespectador.  

 
 

6.4. Importància de les xarxes socials davant el 
ciberassetjament 

La generació de les TIC ha canviat dràsticament la forma de relacionar-se entre 

les persones. L’accés a Internet i, sobretot, les xarxes socials, representen 

noves formes de comunicació, de compartir informació i d’oci, sobretot, en els 

més joves. Collel i Escudé (2008) exposen: 

 
Podríem pensar que una solució simple seria no connectar-s’hi, però no és 

tan fàcil. Com a adults potser ens haurem sorprès més d’una vegada en 

observar nois i noies asseguts davant l’ordinador l’un al costat de l’altre 

xatejant per Internet, i hem estat temptats a dir-los: No li pots dir 

directament? Si el tens al teu costat! (p. 14).  
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Els nens i les nenes utilitzen Internet, el mòbil i les xarxes socials per a establir i 

mantenir relacions socials amb la resta de persones. I per tant, s’ha de tenir en 

compte que aquesta tecnologia representa una nova forma de contacte social, 

ja que darrere aquests elements es troba una família virtual, a part de la seva 

família, amics, etc.  

 

Existeix el risc que els infants puguin acabant dependent de les xarxes socials i 

de les noves tecnologies, per tant és important actuar abans d’arribar a aquest 

punt. Echeburúa i De Corral (2010) exposen:  
 

Cuando hay una dependencia, los comportamientos adictivos se vuelven 

automáticos, emocionalmente activados y con poco control cognitivo sobre 

el acierto o error de la decisión. (…) Por ello, el abuso de las redes sociales 

virtuales puede facilitar el aislamiento, el bajo rendimiento, el desinterés por 

otros temas, los trastornos de conducta y el quebranto económico (los 

videojuegos), así como el sedentarismo y la obesidad (pàg. 93).  

 

Per tant, es pot afirmar que els joves tendeixen a ser un grup de risc perquè 

són els que més es connecten a Internet i estan més familiaritzats amb les 

noves tecnologies, i això provoca que tinguin més ganes de provar i buscar 

noves coses. Tanmateix, hi ha persones més vulnerables a altres a les 

addiccions.  

 

Segons Ramón-Cortés (2010) els familiars i docents han d’ajudar als joves a 

desenvolupar habilitats de comunicació cara a cara i això suposa: 

- Limitar l’ús d’aparells i pactar les hores d’ús de l’ordinador. 

- Fomentar la relació amb altres persones. 

- Potenciar aficions com la lectura, el cinema i altres activitats culturals. 

- Estimular l’esport i les activitats en equip. 

- Desenvolupar activitats grupals, com les activitats vinculades al 

voluntariat.  

- Estimular la comunicació i el diàleg en la pròpia família.  

- Ubicar els ordinadors i aparells tecnològics en llocs comuns de la casa. 
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7. Anàlisi i interpretació dels protocols de la 

Generalitat de Catalunya 

7.1. Anàlisi del Protocol de prevenció, detecció i 
intervenció davant l’assetjament i el ciberassetjament 
entre iguals 

La majoria de comunitats dins l’Estat espanyol segueix un protocol per afrontar 

els diversos conflictes que es poden produir en diferents situacions. El fet que 

hi hagi un protocol davant de casos d’assetjament i ciberassetjament permet 

dotar a centres escolars d’eines suficients per prevenir-ho, detectar-ho i/o 

intervenir dins l’escola. En aquest cas, es treballarà amb el protocol que hi ha 

establert a Catalunya per afrontar aquestes situacions entre iguals que es 

poden produir a dins de l’escola o fora. El protocol que s’utilitza a Catalunya per 

donar resposta a l’assetjament i el ciberassetjament rep el nom de Protocol de 

prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament i el ciberassetjament 

entre iguals. Aquest s’emmarca dins de la normativa vigent en l’Estat Espanyol.  

El motiu pel qual es va dissenyar aquest va ser per evitar les conductes entre 

iguals d’assetjament i/o ciberassetjament a les escoles. Tanmateix, l’objectiu 

general és oferir eines a l’equip docent per poder prevenir, detectar i intervenir 

davant de la projecció d’aquestes situacions.  

 

La Generalitat de Catalunya (2019) determina que: “L’assetjament és una 

conducta de maltractament psicològic i/o físic, en el marc escolar, d’un/a 

alumne/a o grup d’alumnes a un/a altre/a de manera continuada. Es parla de 

ciberassetjament quan el maltractament es fa mitjançant l’ús d’eines 

tecnològiques” (Assetjament i ciberassetjament entre iguals, p.1). 

 

El protocol que presenta la Generalitat de Catalunya compren una sola pàgina 

(vegeu annex 13.1, pàg. 101). Tot i això, adjunten un document de 

desenvolupament en el qual s’explica de manera extensa el protocol, 

l’assetjament i el ciberassetjament. El protocol que està establert a Catalunya 

es divideix en quatre grans fases: prevenció i detecció, valoració, intervenció i 

autoaprenentatge.   
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• Prevenció i detecció. En aquest apartat es troba un primer esquema 

que presenta els factors de risc i accions de prevenció que poden influir 

en el desenvolupament de conductes d’assetjament i ciberassetjament 

entre iguals. Un factor de risc és qualsevol element que pugui fer 

augmentar les possibilitats que un/a infant pugui patir assetjament 

escolar i/o ciberassetjament i, en aquest cas els factors de risc i/o 

accions que poden vincular-se són: el desenvolupament personal, el 

context escolar, l’àmbit familiar i l’entorn de l’infant.  

En aquest mateix apartat es troba un segon esquema dels indicis i 

indicadors de coneixement o sospita d’una situació d’assetjament o 

ciberassetjament a l’escola que hi ha sobre les conductes. Per la 

Generalitat de Catalunya (2019) els indicis són: “Coneixement o sospita 

d’una situació d’assetjament o ciberassetjament entre iguals per part de 

qualsevol membre de la comunitat escolar” (Indicadors, p. 1). Els 

indicadors poden ser físics, conductuals, en relació amb l’ús d’eines 

tecnològiques, emocionals i per part dels companys i de les companyes.  

• Valoració. Davant la sospita d’indicis d’un cas d’assetjament i/o 

ciberassetjament entre iguals a l’escola, cal que les persones que tinguin 

coneixement ho comuniquin a la direcció del centre escolar de manera 

oral i/o escrita. La Generalitat de Catalunya (2019) destaca que “El 

director o la directora de cada centre educatiu pot definir un equip de 

valoració que estarà integrat per diferents professionals en funció dels 

recursos disponibles” (Informe i valoració, p. 1). Com es pot observar en 

el segon apartat del protocol, l’equip de valoració ha de portar a terme 

un informe en el qual ha d’aparèixer tota la informació sobre el cas, les 

entrevistes amb els/les infants implicats/des, entrevista al grup de nens i 

nenes que han observat les situacions d’assetjament i/o 

ciberassetjament i entrevista amb les famílies o tutors/es legals dels/de 

les assetjadors/es i de les víctimes. Ha de ser l’equip directiu els 

encarregats de fer la valoració de la situació i posar-se en contacte amb 

les famílies o tutors/es legals. La direcció pot comptar amb 

l’assessorament i el suport de l’equip d’assessorament i orientació 

psicopedagògica (EAP) i de la Inspecció d’Educació.  
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• Intervenció. En el cas que es cregui que la situació del nen o de la nena 

es tracti d’una situació d’assetjament i/o ciberassetjament es comunicarà 

a la Inspecció d’Educació i, per tant, es portarà a terme la fase 

d’intervenció. Per una altra banda, en el cas que es cregui que la 

situació de l’infant no es tracti d’assetjament i/o ciberassetjament es 

portarà a terme un reforç de mesures preventives. En el primer cas, 

l’escola ha de decidir davant quina situació es troba, ja que es pot 

utilitzar el protocol general o especificar si es tractar d’un cas de conflicte 

greu (vegeu p. 44 ) o d’un cas en el qual l’infant és menor de catorze 

anys i es troba en una situació de conflicte o comissió d’una infracció 

penal. Aquest tercer protocol no s’analitzarà degut que les situacions 

que contempla no són aplicables amb el meu marc pràctic. No obstant 

això, és important esmentar que existeix aquest protocol.  

 

El protocol d’assetjament i/o ciberassetjament entre iguals proposa set 

fases d’intervenció amb mesures concretes, el qual l’objectiu és aturar 

aquesta situació i promoure la relació entre iguals de manera positiva 

sense que es pugui tornar a repetir. En aquesta fase és important que 

estigui implicada tota la comunitat escolar i les famílies dels/de les 

infants implicats/ades. La Generalitat de Catalunya (2019) exposa:  
 

Aquesta proposta reconeix l’educabilitat de l’ésser humà, és a dir, la seva 

capacitat i voluntat d’aprendre i revertir situacions abusives. En aquest 

sentit, a partir de la diagnosi de necessitats educatives, es proposa treballar 

amb l’alumnat que ha estat assetjat, amb l’alumnat que ha assetjat i amb el 

grup d’iguals, per canviar els comportaments desajustats i millorar les 

relacions humanes (Fases de la intervenció, pp. 1 – 2).  

 

Estableix que tant en el cas de l’assetjament com en el ciberassetjament, 

estan interrelacionats:  es poden produir  a conseqüència de l’altre, per 

tant les mesures que es portin a terme han de contemplar les dues 

opcions.  

 

Les set fases que es porten a terme són: 
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1. Mesures d’urgència. Quan l’equip directiu del centre escolar coneix 

que hi ha un cas d’assetjament i/o ciberassetjament a l’escola ha 

d’intervenir de manera pautada sense improvisar mesures. Cal que 

en tot moment l’escola vetlli per la seguretat del nen o de la nena 

assetjat/ada i, per això proposa un seguit de mesures per l’alumne/a 

assetjat/da, per l’alumne/a assetjador/a, per les famílies de l’alumne/a 

assetjat/da i per les famílies de l’alumne/a assetjador/a. D’aquesta 

manera, la Generalitat de Catalunya (2019) proposa un exemple de 

mapa de seguretat per tal d’assegurar la protecció de l’infant 

assetjat/da o ciberassetjat/da en els diferents espais físics i virtuals, 

tant escolar com familiars (vegeu taula 5, Generalitat de Catalunya, 

2019).  

 

Extret de “Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament i el 

ciberassetjament entre iguals”, de la Generalitat de Catalunya, 2019, Mesures d’urgència, 

p. 4. 

Taula 5. Mapa de seguretat (Generalitat de Catalunya, 2019) 
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2. Protecció a l’alumne/a assetjat/da i/o ciberassetjat/da. La 

Generalitat de Catalunya afirma: 

 
Tot alumne que ha patit assetjament i ciberassetjament té dret a la 

protecció, informació, suport, assistència i atenció i a la participació activa 

des de l’inici i durant tot el procés de la intervenció i, per un temps adequat, 

després de concloure-la, així com a rebre un tracte respectuós, 

professional, individualitzat i no discriminatori (Fase 2, p. 1).  

 

En aquesta segona fase s’ha de garantir la protecció del i/o de la 

menor i concretar les seves necessitats utilitzant les dades recollides 

en el mapa de seguretat elaborat en la primera fase per tal de poder 

dissenyar i implementar un mapa de protecció. Per tal de poder 

portar a terme aquest mapa s’han de seguir set passos: 

 

o Diagnosi de necessitats de protecció. Per poder dissenyar 

el mapa de protecció per l’infant s’ha de conèixer el perfil 

personal de l’infant assetjat/da, la situació que té dins en el 

grup – classe i el moment en el qual es va desenvolupar la 

situació d’assetjament i/o ciberassetjament per detectar els 

espais on aquests/es infants poden córrer més risc.  

o Creació d’entorns segurs. És important la concreció dels 

espais físics i dels espais virtuals tant a l’escola com a casa 

seva perquè l’infant se senti segur i còmode.   

o Disseny i implementació d’un mapa de protecció en 
l’entorn escolar. És important que en aquest pas es tinguin 

en compte les dades obtingudes en el mapa de seguretat 

realitzat en la fase 1. La implicació dels/de les professionals en 

els espais físics del centre és molt important, però és rellevant 

que en situacions de ciberassetjament la família estigui 

pendents en els espais físics fora del centre. La Generalitat de 

Catalunya (2019) proposa un exemple d’actuacions, però que 

cada centre haurà de contextualitzar segons la realitat de la 
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situació i de l’alumne/a (vegeu taula 6, Generalitat de 

Catalunya, 2019). 

Extret de “Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament i el 

ciberassetjament entre iguals”, de la Generalitat de Catalunya, 2019, Fase 2, p. 3.  

 

o Suport i acompanyament entre iguals. La protecció de 

l’infant és responsabilitat dels/de les professionals del centre 

educatiu i de les persones adultes que l’envolten però també 

ho és dels companys i de les companyes del centre escolar. 

La protecció de l’alumnat del centre pot ser tant individual com 

grupal, però sempre ha d’haver-hi un compromís individual 

d’acompanyament. Per això, el centre ha de fer una tria 

dels/de les infants que poden acompanyar, protegir i informar 

de qualsevol indici d’assetjament i/o ciberassetjament contra 

l’infant assetjat/da.  

o Comunicació a la família del mapa de protecció. Les 

famílies han d’estar informades del mapa de protecció que es 

Taula 6. Mesures d'actuacions i proteccions (Generalitat de Catalunya, 2019) 
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portarà a terme amb el seu fill/a, ja que així també poden fer 

un acompanyament.  

o Visualització de referències de seguretat en tot el centre i 
l’entorn. El centre educatiu pot contribuir a realitzar 

campanyes o missatges en contra de l’assetjament i/o el 

ciberassetjament perquè l’escola sigui un espai segur.  

 

3. Detecció de necessitats educatives i concreció d’actuacions. En 

aquesta fase és rellevant treballar les necessitats dels/de les infants 

implicats en les situacions d’assetjament i/o ciberassetjament. Al llarg 

d’aquesta fase cal saber el motiu i la necessitat pel qual l’infant ha 

assetjat i donar resposta amb mesures reeducatives perquè l’infant 

desenvolupi millores positives envers la relació amb la resta de 

companys i companyes. És important que els infants entenguin que 

no hi ha persones millors que les altres, sinó que totes les persones 

són diferents amb les seves qualitats i diferències.  

Per tal de poder donar respostes i mesures a les necessitats dels/de 

les infants s’han de tenir en compte la dimensió cognitiva, emocional, 

afectiva, social i moral.  

Tanmateix, cal que el grup-classe prengui consciència que en 

l’assetjament i el ciberassetjament no existeix la neutralitat, sinó que 

tots i totes tenen un paper protagonista i cadascú ha de saber 

escollir.  

4. Col·laboració i compromís de les famílies. En aquesta fase el 

centre educatiu torna a reunir-se amb les famílies dels/ de les infants 

implicats/ades per informar de les mesures que es portaran a terme i 

per demanar el seu compromís a casa. Pel que fa a casos de 

ciberassetjament les famílies han de ser conscients de garantir 

seguretat i un bon ús de les tecnologies. Pels acords i els 

compromisos, tant el centre educatiu com les famílies han d’estar 

d’acord, per això és important escoltar les demandes i aportacions de 

les famílies. Les mesures les han de signar el pare, la mare, el tutor/a 

legal i el tutor/a del centre. Els compromisos han de ser per part del 

centre, per part de la família i per part de l’alumne/a.  
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5. Col·laboració i compromís de les famílies. En aquesta fase el 

centre educatiu torna a reunir-se amb les famílies dels/ de les infants 

implicats/ades per informar de les mesures que es portaran a terme i 

per demanar el seu compromís a casa. Pel que fa a casos de 

ciberassetjament les famílies han de ser conscients de garantir 

seguretat i un bon ús de les tecnologies. Pels acords i els 

compromisos, tant el centre educatiu com les famílies han d’estar 

d’acord, per això és important escoltar les demandes i aportacions de 

les famílies. Les mesures les han de signar el pare, la mare, el tutor/a 

legal i el tutor/a del centre. Els compromisos han de ser per part del 

centre, per part de la família i per part de l’alumne/a.  

6. Pràctiques reparadores i restauratives. En aquesta fase es pretén 

iniciar un procés restauratiu per tal que les persones afectades 

puguin posar en comú com s’han sentit a partir del que ha passat. La 

Generalitat de Catalunya (2019) especifica que:  
 

Els processos restauratius són responsabilitzadors i capacitadors i, alhora, 

no-culpabilitzadors i no-estigmatizadors i volen oferir espais de seguretat i 

confiança, facilitant l’apoderament de la víctima i l’assumpció, en l’agressor, 

d’un paper actiu i reflexiu sobre les causes i els efectes de les conductes 

(Fase 6, p. 1).   

 

7. Seguiment del cas. Per acabar es troba la setena fase, en la qual un 

cop tancat el cas, s’haurà de revisar i valorar l’eficàcia que han tingut 

les mesures i actuacions imposades als infants. El tancament pot ser 

positiu quan les mesures i accions plantejades han desenvolupat un 

procés de reparació i de restauració de relacions i pot ser un 

tancament negatiu quan les mesures i accions plantejades no han 

garantit que la situació d’assetjament i/o ciberassetjament no es torni 

a repetir. En el segon cas s’haurà de reactivar unes altres mesures 

per tractar de manera individual amb l’infant assetjador/a.  

 

• Autoaprenentatge. Tot l’exposat anteriorment són orientacions de 

prevenció, detecció i intervenció en casos d’assetjament i/o 
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ciberassetjament. En aquesta quarta fase cal que les persones que han 

participat en desenvolupar actuacions i mesures per evitar aquests 

casos, es plantegin quins han estat els punts febles de les intervencions 

i quines possibles millores poden haver-hi per ajustar el màxim el 

protocol a les necessitats del centre escolar, dels/de les infants implicats 

i de les famílies.  

 

Per concloure l’anàlisi del protocol s’ha creat un esquema resum que després 

s’utilitzarà en l’anàlisi de les enquestes (vegeu esquema 1, pàg. 43).
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Esquema 1. Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament i el ciberassetjament entre iguals  
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Revisió de l’esquema en el marc de treball del Protocol de prevenció, detecció i intervenció 

davant l’assetjament i el ciberassetjament entre iguals.  

 
En l’esquema es poden observar dos colors diferents, el color taronja i el color 

blau. El color taronja és el que identifica aquella informació i elements bàsics 

que en l’anàlisi de les enquestes es tindran en compte. S’ha cregut important 

diferenciar entre aquella informació que s’analitzarà i aquella informació que 

està fora del marc del treball.  

 

7.2. Anàlisi del Protocol d’intervenció en cas de conflicte 
greu  

Dins el Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament i el 

ciberassetjament entre iguals en l’apartat d’intervenció s’inclou el protocol de 

conflictes greus (vegeu annex 13.2, pàg. 102) Les situacions considerades 

greus, que perjudiquen greument la convivència escolar, estan tipificades en 

l’article 37.1 de la Llei 12/2009 del 10 de juliol d’educació.  

En aquest protocol només hi ha tres fases: valoració, intervenció i 

autoaprenentatge. La fase de valoració i d’autoaprenentatge són similars al 

protocol esmentat en el punt 7.1. (vegeu p. 34).  

L’objectiu general d’aquest protocol és donar eines al centre educatiu per 

actuar davant els conflictes greus que sorgeixen dins del centre.  

Quan es tracta d’una situació considerada molt greu, per exemple una agressió 

física, es porta a terme el protocol d’intervenció en cas de conflictes greus. És 

important el reconeixement immediat dels fets i l’acceptació de la sanció per 

part de l’infant agressor/a i la seva família, fet del qual ha de quedar constància 

escrita. En el cas que el fet es pugui considerar un presumpte delicte o falta 

penal s’haurà de tenir en compte l’edat de l’infant, ja que si és menor de 14 

anys es portarà a terme un protocol d’actuació amb menors infractors però si és 

major de 14 anys la direcció del centre ho haurà de comunicar al ministeri fiscal 

i a la policia de proximitat.  
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Correspon al director o directora del centre escolar iniciar un expedient si es 

tracta de faltes greument perjudicials per a la convivència, tal com s’especifica 

en l’article 37.1 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol. En el cas que aquestes 

faltes impliquin discriminació, racisme o homofòbia es portaran faltes que es 

recullen en l’article 37.2 de la mateixa Llei d’Educació.  

La Generalitat de Catalunya (2018) proposa un recull dels agents, la 

temporalització i el procés que implica la incoació de l’expedient fins a la 

proposta de resolució amb les normatives pertinents (vegeu taula 7, Generalitat 

de Catalunya, 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Taula 7. Recull dels agents, la temporalització i el procés de la incoació de 

l'expedient (Generalitat de Catalunya, 2018) 
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Extret de “Protocol d’intervenció en cas de conflicte greu”, de la Generalitat de Catalunya, 

2018, Incoació de l’expedient, p. 2.  

 

La comissió d’alguna de les faltes greus pot comportar diferents sancions 

dependent la falta que l’infant ha portat a terme. Les sancions poden ser des de 

la suspensió d’extraescolars fins a la suspensió del dret d’assistir al centre 

escolar per un període màxim de tres mesos o pel temps que quedi fins a 

finalitzar el curs, si són menys de tres mesos. En alguns casos, es pot arribar a 

inhabilitar a l’infant de cursar estudis al centre definitivament. 

La Generalitat de Catalunya (2018) proposa que: 

 
En el cas de conflicte greu entre alumnes convé, un cop aplicada una 

mesura correctora o sanció i en línia amb la seva finalitat educativa, dur a 

terme algun tipus de mesura que garanteixi la reparació del dany i la 

restauració de les relacions (Mesures reparadores i restauratives, p. 1).  

 
Les dues mesures que proposa la Generalitat de Catalunya són la mediació 

escolar i les pràctiques restauratives. La mediació escolar és una estratègia on 

participa una tercera persona a part dels afectats/ades. L’objectiu d’aquesta és 

ajudar a les dues parts a arribar a un acord. En aquest acord ha d’haver-hi 

diàleg i els dos bàndols han de ser participes i han de tenir una actitud de 

voluntarietat. Pel que fa a la tercera persona ha de ser imparcial i la informació 

confidencial.  

 

Pel que fa a les pràctiques restauratives, el seu objectiu és gestionar els 

conflictes produïts i desenvolupar estratègies per restaurar les relacions i 

reparar els danys causats a la víctima. Aquestes pràctiques es poden portar a 

terme en grup, perquè puguin participar tot el grup-classe. En les pràctiques 

restauratives hi ha sis principis bàsics: la restauració, la voluntarietat, la 

neutralitat, la seguretat, l’accessibilitat i el respecte.  

 
Per concloure l’anàlisi del protocol s’ha creat un esquema resum, com s’ha fet 

en l’anterior, perquè es puguin apreciar els elements bàsics que té aquest 

protocol (vegeu esquema 2, pàg. 47). 
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Esquema 2. Protocol d'intervenció en cas de conflicte greu 

Revisió de l’esquema en el marc de treball del Protocol d’intervenció en cas de conflicte greu. 
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8. Estudi del cas: L’assetjament i el ciberassetjament 
entre iguals a l’escola Ausiàs March de l’Hospitalet 
de Llobregat 

 
L’escola Ausiàs March, construïda l’any 1979, està situada al barri de Sanfeliu 

de l’Hospitalet de Llobregat, limitant amb Can Serra i Zona Centre i amb els 

municipis de Cornellà de Llobregat i d’Esplugues de Llobregat. La ubicació 

geogràfica de l’escola se situa en un petit carrer d’una gran avinguda, i això fa 

que passi bastant desapercebuda. Antigament, a la dècada dels 60, on està 

situada l’escola i la Creus Roja, actualment hi havia La Industria Ladrillera, 

també anomenada Bori. Es calcula que en la gran avinguda als anys 50 

existien uns 147 refugis que oferien sostre a 590 persones censades, 

emigrants que no trobaven altre lloc per viure. Tanmateix, als anys 60 tots els 

refugis antiaeris excavats als talussos durant la Guerra Civil pràcticament ja 

eren buits. Durant la dècada dels 30, la gran avinguda abans es deia carrer de 

la riera del Canyer, o també La Pujada. No obstant això, tot i no tenir la data 

exacta, van canviar el nom pel carrer del beat Miquel Peiró Victori, un beat 

assassinat a l’Hospitalet de Llobregat per les seves creences religioses.  

 

L’escola Ausiàs March forma part de la xarxa del barri de Sanfeliu. Si mirem el 

seu Projecte Educatiu de Centre (s.d.) veiem com tenen com a prioritat 

conèixer totes les possibilitats que els ofereix el barri i facilitar el coneixement i 

participació d’actes i intercanvis amb institucions de la zona. Es defineix com 

una escola pública, catalana, fonamentada en el respecte a la diversitat 

individual i cultural de tots els seus integrants. A l’escola fonamenten 

l’aprenentatge com a procés total de la persona a través de la presa de 

decisions. 

 

Els objectius que tenen proposats en l’escola tenen relació amb les prioritats 

del sistema educatiu català, tenen relació amb millorar els resultats acadèmics, 

desenvolupar les capacitats dels/de les infants i millorar la cohesió social. 
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Aquests objectius van encaminats a aconseguir l’èxit escolar, l’excel·lència i 

l’aprenentatge al llarg de la vida.  

El personal del centre es divideix en cinc apartats: 

- L’equip directiu  està compost per tres persones, en Ferran Estrada 

Izquierdo que és l’actual director, la Neus Monge Miralles que és la cap 

d’estudis i l’Anna García López que és la secretaria.  

- Les tutories són un total de nou cursos, educació infantil tres cursos i 

educació primària sis. En aquest cas, 7 tutores són dones i 2 tutors són 

homes que pertanyen a cicle superior de primària.  

- Hi ha 9 tipus d’especialistes en aquesta escola: suport pedagògic, 

atenció a la diversitat, educadora, auxiliar d’educació especial, vetllador, 

educació física, música, angles, religió i l’EAP. Aquestes especialitats 

estan compostes per 15 tutors/es.  

- La coordinació de cada cicle la porta a terme una de les tutores o tutors 

que hi ha en cada cicle. En aquest cas hi ha quatre coordinadores/s que 

pertanyen a infantil, cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior.  

- L’escola porta a terme el projecte orquestra i, per tant, són diferents 

especialistes en música que assisteixen a l’escola a portar a terme el 

projecte.  

- I per últim, estan les persones encarregades dels serveis generals de 

l’escola. En aquest apartat trobem la conserge, l’administratiu, la 

coordinadora de menjador, la monitora matinal i l’AMPA.  

 

L’escola és d’una sola línia, des de P3 fins a 6è de primària i, per tant, no 

arriben als 300 alumnes. Els infants de l’escola són de diferents procedències i 

les famílies del centre se situen en un nivell socioeconòmic mitjà-baix. Tenen 

un percentatge alt d’immigració a les aules, coses que facilita la integració i 

diversitat dels/de les infants. Tanmateix, també tenen infants que arriben al llarg 

del curs escolar, matrícula viva.  

 

Partint sempre de l’aprenentatge significatiu, l’escola combina diferents 

metodologies d’aprenentatge. La majoria dels/de les docents ofereixen als 

infants metodologies vivencials i pràctiques en les quals tenen l’oportunitat de 
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crear, investigar i descobrir per si mateix part de l’aprenentatge que han 

d’obtenir, sempre respectant el ritme de treball de cada infant.  

 

8.1. Anàlisi de l’enquesta aplicada als infants  

En l’anàlisi de l’enquesta aplicada als infants s’ha considerat rellevant analitzar 

les preguntes amb una taula en la qual estan escrits diferents ítems que s’han 

tingut en compte a l’hora d’elaborar el posterior anàlisi de la pregunta. Com 

s’ha esmentat anteriorment a la metodologia, l’enquesta dels infants està 

composta per 15 preguntes, 14 preguntes de resposta múltiple i una pregunta 

amb resposta oberta.  

Totes les taules estan compostes per quatre columnes. A l’esquerra es troben 

els ítems que s’han decidit analitzar i, seguidament es troben les respostes 

dicotòmiques. Com a complement, s’ha afegit a la dreta una columna en les 

quals es podran fer observacions, per tenir-les en compte a l’hora dels 

resultats.  

No totes les taules són iguals i no tenen el mateix funcionament, ja que algunes 

preguntes s’han analitzat com a grup-classe i altres preguntes s’han analitzat 

separant als infants per gènere, nens i nenes, donada la rellevància d’aquesta 

variable en les respostes.  

Per poder obtenir els resultats de l’enquesta aplicada als infants s’ha fet a 

continuació, un buidatge de respostes en un Excel que ha permès crear gràfics 

de barres i gràfics circulars per les diferents preguntes que es van proposar.  

Depenent la pregunta s’ha utilitzat o un gràfic de barres o un gràfic circular, ja 

que aquests dos permetran que la visualització dels resultats sigui més vistosa i 

es pugui gaudir millor de la informació. El gràfic de barres s’utilitzarà en els 

casos que els resultats siguin diferenciats per gènere, és a dir, nens i nenes de 

5è i nens i nenes de 6è. Per una altra banda, el gràfic circular s’utilitzarà en els 

casos que els resultats siguin generals del grup, sense cap distinció.  

A continuació, es mostraran els resultats que s’han obtingut a partir de 

l’enquesta aplicada als infants. En total es trobaran 15 gràfics que sinteritzaran 

cada una de les peguntes amb les taules de buidatge corresponents, que 
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incorporen els ítems analitzats, les respostes en format si/no i observacions 

que s’han realitzat en el marc de les respostes donades. 

 

Pregunta 1. Què creus que és l’assetjament o bullying? 

Els resultats de la pregunta van ser: 

Taula 8. Ítems pregunta 1. Elaboració pròpia 

Gràfic 1. Què creus que és l'assetjament o bullying? 

 Sí No Observacions 

Entenen el concepte 

d’assetjament o bullying.  

x  Tots els nens i les nenes 

entenen el concepte igual.  

Entenen el concepte 

d’assetjament o bullying com una 

broma. 

 X  

Entenen el concepte 

d’assetjament o bullying com una 

conducta repetitiva. 

X   

Entenen el concepte 

d’assetjament o bullying com una 

conducta intencionada. 

X   

0%

100%

0%

Què creus que és l'assetjament o bullying?

a. És quan un/a infant fa una broma,
insulta o pega a un altre company i/o
companya.

b. És quan un/a infant està sent
agredit de forma verbal i no verbal per
un altre company/a de manera
intencionada i es repetix molts cops.

c. És quan hi ha una baralla entre
companys i companyes.
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Tal com es pot observar en el gràfic 1, que s’ha exposat en forma de gràfic 

circular, el 100% dels/de les infants, nens i nenes, entenen que l’assetjament 

es produeix quan un/a infant està sent agredit de forma verbal i no verbal per 

un altre company/a de manera intencionada i es repeteix molts cops. Per tant, 

es pot deduir que els infants tenen clar que l’assetjament és una agressió 

repetitiva i intencionada per part de l’agressor/a. Així es pot afirmar que els 

infants no es prenen l’assetjament com una broma sinó com un aspecte seriós. 

 

Pregunta 2. Algun cop has assetjat o has sigut assetjat? 

A aquesta pregunta, les respostes en forma de taula van ser: 

Taula 9. Ítems pregunta 2. Elaboració pròpia 

 

 Sí No Observacions 

Hi ha infants assetjadors/es. x   

Hi ha infants assetjat/ades. x   

Els infants són conscients del seu 

rol. 

x  Potser hi ha infants que no 

admeten el seu rol. 

Tanmateix, no es valora la 

possibilitat de ser 

observador.  

6%

44%

16%

34%

Algun cop has assetjat o has sigut assetjat?

a. He assetjat

b. No he assetjat

c. M'han assetjat.

d. No m'han assetjat.
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Gràfic 2. Algun cop has assetjat o has sigut assetjat? 

Tal com es pot observar en el gràfic 2, expressat en forma de barres i circular 

per identificar els matisos, la gran majoria dels infants pensen que no han 

assetjat i tampoc han estat assetjats/ades per cap dels seus companys i 

companyes. Tanmateix, es pot observar un increment dels casos d’assetjament 

en els quals els agressors solen ser nens i les víctimes solen ser nenes. És 

important recalcar que en la classe de cinquè hi ha més d’un 30% de les nenes 

que s’han sentit assetjades pels seus companys/es.  

Indicar aquí que, la distribució dels rols segueix el mateix patró que s’ha 

esmentat anteriorment en el punt 5.2 (vegeu taula 1, Urra 2017).  

 

Pregunta 3. Quina creus que és la forma més freqüent d’assetjament? 

 

A la pregunta, les respostes consistien en: 

 Sí No Observacions 

Entenen que l’assetjament o 

bullying només és una agressió 

física. 

 x  

Entenen que l’assetjament o 

bullying només és una agressió 

verbal. 

 x La gran majoria creuen 

que la forma més freqüent 

és verbal, però hi ha 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Nens 5è Nenes 5è Nens 6è Nenes 6è

Algun cop has assetjat o has sigut assetjat? 

a. He assetjat. b. No he assetjat. c. M’han assetjat. d. No m’han assetjat.
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Taula 10. Ítems pregunta 3. Elaboració pròpia 

Gràfic 3. Quina creus que és la forma més freqüent d'assetjament? 

Tal com es pot observar en el gràfic 3, que s’ha exposat en forma de gràfic 

circular, hi ha dues formes que destaquen per tenir el mateix percentatge. Els 

infants creuen que les formes més freqüents per portar a terme l’assetjament 

són els insults i les amenaces. En segon i tercer lloc estarien els cops i el 

rebuig.  És important destacar, que possiblement els infants tot i haver encertat 

al 100% el concepte d’assetjament, molts cops no siguin conscients de la 

diferència que hi ha entre assetjament físic i un insult o una amenaça contínua 

o esporàdica. Un exemple d’aquest fet és que durant la realització de 

l’enquesta un dels infants va esmentar que ell considerava que assetjava 

perquè els hi deia als seus companys/es “como no te calles te parto la cara”.  

 

d’altres que creuen que 

també és física.   

Entenen que les agressions solen 

ser freqüentment físiques. 

 x  

Entenen que les agressions solen 

ser freqüentment verbals. 

x  La gran majoria dels 

infants pensen que 

l’assetjament se sol portar 

a terme de manera verbal. 

25%

31%

31%

13%

Quina creus que és la forma més freqüent 
d’assetjament? 

a. Cops.

b. Insults.

c. Amenaces.

d. Rebuig.
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Pregunta 4. Per què creus que els infants assetgen a altres companys i 

companyes?  

 

Les respostes van ser: 

 
 Sí No Observacions 

Entenen que l’agressor/a assetja 

perquès les víctimes s’ho 

mereixen.  

 x  

Entenen que l’agressor/a assetja 

perquè es vol sentir superior a la 

resta.  

x   

Entenen que l’agressor/a assetja 

perquè les víctimes són dèbils. 

x   

Entenen que l’agressor/a assetja 

perquè les víctimes són diferents a 

l’agressor/a.  

x   

Entenen que l’agressor/a assetja 

perquè és una broma.  

 x  

Els infants creuen que la víctima i 

l’agressor/a té el mateix rol (dèbil, 

diferent,...).  

 x Totalment al contrari, els 

infants pensen que el rol i 

la personalitat de la 

víctima i l’agressor és 

diferent.  

Taula 11. Ítems pregunta 4. Elaboració pròpia 
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Gràfic 4. Per què creus que els infants assetgen a altres companys i companyes? 

 
Tal com es pot observar en el gràfic 4, que s’ha exposat en forma de gràfic 

circular, la majoria dels infants creuen que els infants assetgen perquè 

l’assetjador/a es vol sentir superior a la resta. Tanmateix, també hi ha un 

percentatge d’alumnes que creuen que les víctimes són dèbils i diferents de 

l’assetjador/a. Això fa concloure que els infants creuen que la personalitat de 

l’assetjador/a sol ser un perfil dominant i agressiu, molt diferent del perfil de la 

víctima i això coincideix amb els perfils possibles d’agressor/a que Dan Olweus 

(1998) exposa, com s’ha indicat a l’apartat 5.2., pàg. 23.  

 

Pregunta 5. Creus que a l'escola es produeixen situacions d'assetjament? 

A nivell de resum, es poden observar els resultats segons el següent tabulat: 

 Sí No Observacions 

Són conscients de les situacions 

d’assetjament que es produeixen 

a l’escola.  

x  Sí, tot i que hi ha infants 

que creuen que mai es 

produeixen situacions 

d’assetjament a l’escola.  

Hi ha infants que no són 

conscients de les situacions 

d’assetjament que es produeixen 

x   

0%

75%

15%

10%0%

Per què creus que els infants assetgen a altres 
companys i companyes?

a. Perquè les víctimes s’ho 
mereixen.

b. Perquè l’assetjador/a es vol 
sentir superior a la resta.

c. Perquè les víctimes són
dèbils.

d. Perquè les víctimes són 
diferents a l’assetjador/a.

e. És una broma.
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Taula 12. Ítems pregunta 5. Elaboració pròpia 

Gràfic 5. Creus que a l'escola es produeixen situacions d'assetjament? 

Tal com es pot observar en el gràfic 5, expressat en forma de barres i circular 

per identificar els matisos, en la majoria de respostes predomina que a l’escola 

poques vegades es produeixen situacions d’assetjament. Tanmateix, menys de 

la meitat dels nens de cinquè pensen que mai es produeixen situacions 

d’assetjament. Per contra, les nenes de cinquè creuen  que freqüentment es 

produeixen aquestes situacions. No obstant això, cal remarcar que un 10% dels 

nens de sisè creuen que sempre es produeixen aquestes situacions. Per tant, 

a l’escola.  
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Creus que a l’escola es produeixen situacions 
d’assetjament?

a. Mai. b. Poques vegades. c. Freqüentment. d. Sempre.
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Creus que a l'escola es produeixen situacions 
d'assetjament?

a. Mai.

b. Poques vegades.

c. Freqüentment.

d. Sempre,
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podem concloure que sí que es produeixen situacions d’assetjament però no 

sabem amb quina freqüència, ni l’amplitud longitudinal.  

 

Pregunta 6. En el cas que si que es produeixin situacions d’assetjament, on 

creus que es poden portar a terme? 

Les respostes es sintetitzen de la següent forma: 

Taula 13. Ítems pregunta 6. Elaboració pròpia 

 

 

 

 

 Sí No Observacions 

Les situacions es produeixen a 

l’aula. 

x  Només el 20% dels 

infants creuen que es 

produeixen a l’aula.  

Les situacions es produeixen al 

pati. 

x  La gran majoria dels 

infants creuen que les 

situacions d’assetjament 

es produeixen al pati.  

Les situacions es produeixen fora 

de l’escola.  

x   

5%

83%

12%

En el cas que si que es produeixin situacions 
d’assetjament, on creus que es porten a terme?

a. A l'aula.

b. Al pati.

c. Fora de l'escola.
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Gràfic 6. En el cas que si que es produeixin situacions d'assetjament, on creus que es 

porten a terme? 

Tal com es pot observar en el gràfic 6, expressat en forma de barres i circular 

per identificar els matisos, la majoria dels infants creuen que les situacions 

d’assetjament es porten a terme al pati. Tanmateix, hi ha petites discrepàncies. 

La primera discrepància notable és que gairebé el 40% dels nens de cinquè 

creuen que les situacions d’assetjament es produeixen fora a l’escola, mentre 

que les nenes no. Només un 20% dels infants de sisè creuen que es 

produeixen fora l’escola. I per últim, entre els infants de cinquè hi ha gairebé un 

20% que creuen que les situacions es produeixen dins de l’aula. En les 

escoles, el pati, que hauria de ser l’estona de felicitat pels infants, molts cops 

es torna una tortura diària, en la qual els infants aprofiten per assetjar a altres 

companys i companyes.  

 

Pregunta 7. Si veiessis que algun company o companya està sent assetjat 

l’ajudaries? 

Com s’observa en la taula les respostes van ser: 

 Sí No Observacions 

Són conscients que l’assetjament 

és una conducta negativa. 

x   

Tenen por a ser víctimes.  x  Un 10% dels infants té 

por a ser assetjats per la 
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En el cas que si que es produeixin situacions 
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TREBALL FI DE GRAU  

 60 

víctima.   

Són conscients de les situacions 

que es produeixen i volen ajudar.  

x   

Taula 14. Ítems pregunta 7. Elaboració pròpia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gràfic 7. Si veiessis que algun company o companya està sent assetjat l'ajudaries? 

Tal com es pot observar en el gràfic 7, que s’ha exposat en forma de gràfic 

circular, el 89% dels infants ajudarien a un infant que es trobés en una situació 

d’assetjament per part d’un agressor/a. La resta dels infants creuen que si 

ajudessin a un dels seus companys o companyes la víctima passarien a ser 

ells/es. Per tant, podem afirmar que la majoria dels infants són observadors que 

els agradaria ajudar a la víctima però tenen por de l’agressor/a com bé diu 

Olweus (2001) (vegeu apartat 5.2., pàg. 24).   
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Si veiessis que algun company o 
companya està sent assetjat l’ajudaries?
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b. No perquè tinc por que 
m’assetgin a mi.

c. No perquè s’ho 
mereixen.
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Pregunta 8. Tens telèfon mòbil o Tauleta? 

Com s’observa, la resposta va ser unànime: 

Taula 15. Ítems pregunta 8. Elaboració pròpia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gràfic 8. Tens telèfon mòbil o Tauleta? 

Tal com es pot observar en el gràfic 8, que s’ha exposat en forma de gràfic 

circular, el 95% dels infants de cicle superior tenen telèfon mòbil o Tauleta. 

Només un 5% dels infants no té cap dispositiu electrònic propi. Això demostra 

que els infants nascuts en el segle XXI són les noves generacions TIC, les 

quals disposen de dispositius electrònics i els saben utilitzar sense l’ajuda de 

cap persona adulta. 

 

 

 

 

 Sí No Observacions 

Tenen telèfon mòbil o Tauleta. x  Gairebé el 100% dels 

infants tenen telèfon 

mòbil o Tauleta.   

95%

5%

Tens telèfon mòbil o Tauleta?

a. Si.

b. No.
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Pregunta 9. Des de casa, et controlen el mòbil els teus pares/mares/familiars? 

Pregunta que van respondre amb els següents detalls:  

 Sí No Observacions 

Els pares/mares/familiars són 

conscients de l’ús de les 

tecnologies per part dels seus 

fills/es.  

x  Segons les respostes 

dels infants, els pares 

són conscients de l’ús 

dels dispositius 

electrònics per part dels 

seus fills i filles, tot i que 

en alguns casos no 

tenen control sobre 

ells/es.  

Els pares/mares/familiars tenen 

control sobre els seus dispositius.  

x  Com he esmentat 

anteriorment, la majoria 

dels pares, mares i 

familiars tenen control 

sobre els dispositius dels 

seus fills i filles, però hi 

ha una gran part que mai 

té el control.  

Taula 16. Ítems pregunta 9. Elaboració pròpia 
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Gràfic 9. Des de casa, et controlen el mòbils els teus pares/mares/familiars? 

Tal com es pot observar en el gràfic 9, expressat en forma de barres i circular 

per identificar els matisos, ja que les diferències entre nens i nenes són 

notables. Per una banda es pot observar que en els nens predomina que els 

familiars mai controlen els seus dispositius, en canvi, per una altra banda en les 

nenes predomina que sempre els hi controlen. Entremig hi ha infants els quals 

els controlen però no és una posició extremista, entre poques vegades i 

freqüentment. Pel que fa als infants de sisè també s’observen diferències però 

no són tan notables com en cinquè. La majoria dels nens han respost que 

sempre els controlen el dispositiu electrònic que utilitza i que al 30% dels nens 

mai se’ls controlen. Entre les nenes de sisè el control dels dispositius 

electrònics hi és, ja que només el 10% han respost que mai els controlen.  

 

Pregunta 10. Utilitzes xarxes socials com Instagram, Facebook, WhatsApp, Tik 

Tok,...?  

Sintèticament, obtindríem la següent radiografia: 

 Sí No Observacions 

Tenen xarxes socials. x  La majoria dels infants té 

xarxes socials.  

Són conscients de l’ús adequat de  x Hi ha part dels infants 
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Taula 17. Ítems pregunta 10. Elaboració pròpia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gràfic 10. Utilitzes xarxes socials com Instagram, Facebook, WhatsApp, Tik Tok,...? 

Tal com es pot observar en el gràfic 10, expressat en forma de barres i circular 

per identificar els matisos, ja que les diferències entre nens i nenes són 

notables. És rellevant recordar que el 95% dels/de les infants havien respost 

que tenien telèfon mòbil o Tauleta perquè en aquest gràfic es pot observar que 

el 20% dels/de les infants diuen no tenir xarxes socials. Pel que fa a les 

les xarxes socials.  que no són conscients, ja 

que utilitzen les xarxes 

socials freqüentment 

durant el dia.  
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c. Freqüentment.
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diferències entre nens i nenes es pot comprovar que les nenes solen utilitzar 

més les xarxes socials que els nens. Tanmateix, es pot observar que la majoria 

dels nens de sisè van respondre que utilitzen freqüentment les xarxes socials, 

en canvi, la majoria de les  nenes han respost que utilitzen les xarxes poques 

vegades al dia encara que hi ha un gran percentatge que les utilitza 

freqüentment.  

 

Pregunta 11. Què creus que és el ciberassetjament? 

Pregunta a la que observem la següent distribució de respostes: 

 Sí No Observacions 

Entenen el concepte de 

ciberassetjament.  

x  El 100% dels infants 

entén el concepte de 

ciberassetjament.  

Entenen el concepte de 

ciberassetjament com una broma. 

 x  

Entenen el concepte de 

ciberassetjament com un joc.  

 x  

Entenen el concepte de 

ciberassetjament com una conducta 

repetitiva. 

x   

Entenen el concepte de 

ciberassetjament com una conducta 

intencionada. 

x   

Taula 18. Ítems pregunta 11. Elaboració pròpia 
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Gràfic 11. Què creus que és el ciberassetjament? 

Tal com es pot observar en el gràfic 11, que s’ha exposat en forma de gràfic 

circular, el 100% dels/de les infants entenen que el ciberassetjament és un 

tipus d’assetjament en el qual s’utilitza la tecnologia per assetjar i fer mal a 

altres persones. Per tant, es pot deduir que entenen que és un tipus 

d’assetjament el qual també s’ha de produir de manera repetida i intencionada. 

Tanmateix, també es pot afirmar que entenen que no és una broma ni cap joc 

en el qual participen persones per passar l’estona.  

 

Pregunta 12. Creus que les persones utilitzen les xarxes socials per fer mal a 

altres persones? 

S’ha pogut observar que les respostes van ser: 

 

 Sí No Observacions 

Són conscients de l’ús adequat de 

les xarxes socials.  

x   

Són conscients que algunes 

persones utilitzen les xarxes socials 

per fer mal a altres.  

x  El 55% dels infants creu 

que les persones utilitzen 

les xarxes socials per fer 

mal a altres persones.  

Taula 19. Ítems pregunta 12. Elaboració pròpia 
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Gràfic 12. Creus que les persones utilitzen les xarxes socials per fer mal a altres 

persones? 

Tal com es pot observar en el gràfic 12, que s’ha exposat en forma de gràfic 

circular, les respostes estan molt igualades. El 55% dels/de les infants han 

respost que creuen que les persones sí que utilitzen les xarxes per fer mal a 

altres persones. És important esmentar que quan els infants estaven responent 

l’enquesta, en una de les taules es va crear un debat sobre aquesta pregunta. 

Alguns dels/de les infants de la taula exposaven que les persones feien mal 

però que a vegades no eren conscients del que podien estar provocant en 

l’altra persona. Els altres infants els contestaven que les persones abans de fer 

comentaris sobre altres persones haurien de pensar si aquell comentari li 

agradaria que se’l fessin a la seva persona.  

 

Pregunta 13. Quina creus que són les formes més freqüents d'assetjar a una 

persona utilitzant les xarxes socials? 

En la taula, veiem que la distribució es produeix de la següent forma: 
 
 Sí No Observacions 

Entenen que el ciberassetjament és 

rebre trucades en les quals hi ha 

burla.  

x  El 100% no entén que el 

ciberassetjament és 

rebre trucades en les 

quals hi ha burla. 

55%
45%

Creus que les persones utilitzen les xarxes 
socials per fer mal a altres persones?

a. Si.

b. No.
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Entenen que el ciberassetjament és 

rebre fotografies desagradables i 

ofensives.  

x  El 100% no entén que el 

ciberassetjament és 

rebre fotografies 

desagradables i 

ofensives. 

Entenen que el ciberassetjament és 

rebre missatges i comentaris de text 

amb contingut ofensiu i 

desagradable.  

x  El 100% no entén que el 

ciberassetjament és 

rebre missatges i 

comentaris de text amb 

contingut ofensiu i 

desagradable. 

Taula 20. Ítems pregunta 13. Elaboració pròpia 

Gràfic 13. Quines creus que són les formes més freqüents d'assetjar a una persona 

utilitzant les xarxes socials? 

Tal com es pot observar en el gràfic 13, que s’ha exposat en forma de gràfic 

circular, els infants no tenen clar quines són les formes més freqüents del 

ciberassetjament. És rellevant esmentar que les tres respostes que es van 

proposar eren correctes i que els infants podien triar les respostes que fossin 

necessàries. Per tant, es pensava que els infants escollirien les tres respostes 

com a correctes, però no va ser així. El 20% dels/de les infants creu que la 

forma més freqüent és rebre trucades, el 34% rebre fotografies i el 46% rebre 

missatges i comentaris de text amb contingut ofensiu. Així es pot deduir que la 
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forma que més coneixen els infants és rebre missatges i comentaris de text, ja 

que se solen relacionar a través de les diferents xarxes socials.  

 

Pregunta 14. Alguna vegada has vist alguna publicació o comentari que 

assetjava a algun company/a? 

Al que van contestar: 

 Sí No Observacions 

Són conscients de les situacions 

que es produeixen entre companys 

i companyes.  

x  Tot i que hi ha un 37% 

dels infants que són 

conscients de les 

situacions de 

ciberassetjament que es 

produeixen, hi ha un 

63% que mai han vist 

cap publicació.  

Taula 21. Ítems pregunta 14. Elaboració pròpia 

 

Gràfic 14. Alguna vegada has vist alguna publicació o comentari que assetjava a 

algun company/a? 

Tal com es pot observar en el gràfic 14, que s’ha exposat en forma de gràfic 

circular, el 63% dels/de les infants diu no haver vist mai cap publicació o 
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comentari que assetges a algun company o companya. En canvi, el 35% 

dels/de les infants ha respost que poques vegades ha vist alguna publicació o 

comentari en contra d’algun company/a. I per últim, només el 2% dels/de les 

infants diu haver vist freqüentment comentaris i publicacions assetjant a algun 

company o companya. Això fa dubtar dels rols que tenen els infants i de la 

temporalitat en la qual es produeixen aquestes situacions tant d’assetjament 

com de ciberassetjament. És important remarcar que aquesta pregunta destapa 

la quantitat d’observadors/es i possibles agressors/es que poden haver-hi en 

aquest cicle de primària.  

 

 
Pregunta 15. Com creus que podríem aturar l'assetjament i el 

ciberassetjament? 

 
Les observacions de la taula detallen les següents respostes: 

 

 Sí No Observacions 

Són conscients que s’ha d’aturar. x   

Tenen estratègies per poder aturar 

l’assetjament i el ciberassetjament.  

x  Tenen estratègies, tot i 

que les principals 

estratègies que tenen 

contemplen el càstig.  

Utilitzen el càstig com a estratègia 

per aturar els dos fenòmens.  

x  La majoria dels infants 

creuen que castigar, 

expulsar o la presó són 

la millor mesura per 

aturar l’assetjament i el 

ciberassetjament.  

Utilitzen el diàleg com a estratègia 

per aturar els dos fenòmens. 

x  Tot i que pocs infants 

han contemplat el diàleg, 

consideren que ser 

empàtics i parlar amb els 

personatges principals 
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és el més important.  

Consideren parlar amb un adult 

sobre el tema una estratègia.  

x  Hi ha infants que creuen 

que el millor és poder 

parlar amb una persona 

adulta, sigui familiar o 

docent, perquè pugui 

ajudar-los a solucionar el 

problema.  

Necessiten eines per entendre com 

fer front aquests fenòmens.  

x  Tot i que tenen 

estratègies per aturar 

l’assetjament i el 

ciberassetjament, moltes 

d’aquestes es basen en 

el càstig.  

Taula 22. Ítems pregunta 15. Elaboració pròpia 

 

Gràfic 15. Com creus que podríem aturar l'assetjament i el ciberassetjament? 

Tal com es pot observar en el gràfic 15, que s’ha exposat en forma de gràfic 

circular, el ventall de respostes és molt extens. Aquesta pregunta era l’única 

oberta en l’enquesta en la qual els infants podien expressar el que pensaven 

sobre els dos conceptes i com creuen que podríem aturar aquestes situacions 
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d’agressions d’assetjament i ciberassetjament. El 24% dels/de les infants 

creuen que el càstig és la millor solució per aturar-ho. El 20% dels/de les 

infants creu que s’hauria de tenir un control més exhausta sobre els dispositius 

electrònics. Aquesta mesura també es podria dir que és un càstig, ja que la 

majoria de comentaris anava relacionat amb la presó o sancions molt estrictes 

en el cas que tornés a succeir. A continuació, els percentatges són molt 

semblants. És important esmentar que les mesures que proposen la resta 

dels/de les infants tenen a veure amb la comunicació i l’empatia amb les altres 

persones. El 17% dels/de les infants creuen que s’hauria d’ajudar a la víctima 

per poder-ho aturar i el 13% parlar amb l’assetjador/a per conscienciar-lo del 

mal que està fent a altres persones. És sorprenent que només el 17% dels/de 

les infants creguin correcte comunicar la situació de la víctima o d’ell/es 

mateixos/es a un adult perquè els ajudi a aturar la situació, ja que en el curs 

escolar 2016 – 2017, la Generalitat de Catalunya (2019) va realitzar una 

Enquesta sobre Convivència Escolar i Seguretat a Catalunya a l’alumnat de 

secundària en la qual es va observar que gairebé el 40% dels/de les infants 

comunicava la situació a una persona adulta (vegeu apartat 5.2., pàg. 23). I per 

últim, el 12% dels/de les infants creuen que el més important és l’empatia que 

tenen les persones amb les altres persones, ja que molts d’ells/es han exposat 

que l’agressor/a hauria de pensar si a ell/a li agradaria que es comportessin 

amb ell/a igual que ell/a s’està comportant amb les altres persones.  

 

8.2. Anàlisi de l’enquesta aplicada als docents 

En l’anàlisi de l’enquesta aplicada als docents, igual que en la dels/de les 

infants, s’ha considerat rellevant analitzar les preguntes amb una taula en la 

qual estan escrits diferents ítems que s’han tingut en compte a l’hora d’elaborar 

el posterior anàlisi de la pregunta. Com s’ha esmentat anteriorment a la 

metodologia, l’enquesta dels/de les docents està composta per 10 preguntes, 

sis preguntes de resposta múltiple i quatre pregunta amb resposta oberta.  

Totes les taules estan compostes per quatre columnes. A l’esquerra es troben 

els ítems que s’ha decidit que s’analitzaran i, seguidament es troben les 

respostes dicotòmiques. Tanmateix, s’ha afegit a la dreta una columna en les 
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quals es podran fer observacions, per tenir-les en compte a l’hora dels 

resultats.  

En aquest apartat les taules no són totes igual i no tenen el mateix 

funcionament, ja que en algunes s’ha volgut remarcar el que creuen els 

docents i en altres el que entenen sobre l’aspecte esmentat. L’anàlisi es portarà 

a terme com a equip docent i no es farà cap mena de distinció.  

Seguidament, per a poder aprofundir en els resultats de l’enquesta aplicada als 

docents, s’ha fet un buidatge de respostes en un Excel que ha permès crear 

gràfics circulars per les diferents preguntes que es van proposar. 

A continuació, es mostraran els resultats que s’han obtingut a partir de 

l’enquesta aplicada als/a les docents, que no s’ha pogut diferenciar per gènere. 

En total trobarem 10 gràfics que sinteritzaran cada una de les peguntes.  

 

Pregunta 1. Com definiries el concepte assetjament i/o bullying? 

Les respostes van ser: 

 
 Sí No Observacions 

Entenen el concepte d’assetjament o 

bullying.  

x   

Entenen el concepte d’assetjament o 

bullying com maltractament psicològic i/o 

físic.   

x  Tots/es els 

docents entenen 

que l’assetjament 

es porta a terme 

de manera verbal i 

no verbal.  

Entenen el concepte d’assetjament o 

bullying com una conducta repetitiva. 

 x Només 3 docents 

han respost que 

l’assetjament es 

produeix de 

manera repetitiva.  
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Taula 23. Ítems pregunta 1. Elaboració pròpia 

 

Gràfic 16. Com definiries el concepte assetjament i/o bullying? 

Tal com es pot observar en el gràfic 16, els/les docents mostren que no acaben 

d’entendre el concepte d’assetjament. En aquesta pregunta es va demanar que 

definissin el que ells/elles creien que és l’assetjament. Només el 19% dels/de 

les docents van respondre que són accions agressives de forma verbal i no 

verbal que es porten a terme de manera repetitiva i intencionada. El 31% 

dels/de les docents va creure que es produeix quan l’agressor/a imposa la seva 

força davant les víctimes. I per últim, la majoria dels/de les docents va 

referència a les agressions esporàdiques. Per tant, es pot afirmar que els/les 

docents no saben diferenciar les característiques de l’assetjament.  

 

 

Entenen el concepte d’assetjament o 

bullying com una conducta intencionada. 

 x Només 3 docents 

han respost que 

l’assetjament es 

produeix 

intencionadament 

per part de 

l’agressor/a.  

19%

31%

50%

Com definiries el concepte assetjament i/o 
bullying?

a. És quan un/a infant està sent
agredit de forma verbal i no verbal
per un altre company/a de manera
intencionada i es repeteix molts
cops.

b. És quan un/a infant imposa la
seva força a travès de la violència
física o verbal, discriminació,
intimidació,...a un altre infant.

c. És quan un/a infant assetja
esporàdicament tant
psicològicament com físicament a
un altre infant.
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Pregunta 2. Com definiries el concepte ciberassetjament? 

A la qual la diversitat de respostes van ser:  

 

Taula 24. Ítems pregunta 2. Elaboració pròpia 

 

 

 

 

 

 

 Sí No Observacions 

Entenen el concepte de 

ciberassetjament.  

x   

Entenen el concepte  de 

ciberassetjament com el maltractament a 

través de les xarxes socials.   

x   

Entenen el concepte  de 

ciberassetjament  com una conducta 

repetitiva. 

 x La majoria  dels/de 

les  docents han 

respost que el 

ciberassetjament 

és el mateix que 

l’assetjament 

utilitzant xarxes 

socials. Per tant, 

entenc que tenen 

interioritzat que es 

produeix de 

manera repetitiva i 

intencionada.  

Entenen el concepte  de 

ciberassetjament com una conducta 

intencionada. 

 x 
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Gràfic 17. Com definiries el concepte ciberassetjament? 

Tal com es pot observar en el gràfic 17, el 100% dels/de les docents entenen 

que el ciberassetjament és un tipus d’assetjament en el qual s’utilitza la 

tecnologia per assetjar i fer mal a altres persones. És rellevant esmentar que 

cada docent ho ha expressat amb les seves paraules, però tots i totes han 

volgut dir el mateix. Per tant, es pot afirmar que com en el cas del gràfic 16, 

els/les docents no acaben d’entendre o no donen importància que tant 

l’assetjament com el ciberassetjament s’ha de portar a terme de manera 

repetitiva i intencionada per part de l’agressor/a.  
 

 

Pregunta 3. Quina creus que és la forma més freqüent d’assetjament? 

En forma de taula, els resultats van ser: 

 
 Sí No Observacions 

Entenen que l’assetjament o bullying 

només és una agressió física. 

 x  

Entenen que l’assetjament o bullying 

només és una agressió verbal. 

 x  

Entenen que les agressions solen ser 

freqüentment físiques. 

 x  

Entenen que les agressions solen ser 

freqüentment verbals. 

x  La gran majoria 

dels/de les 

100%

Com definiries el concepte ciberassetjament?

a. És un tipus d'assetjament en
el qual s'utilitza la tecnologia
per assetjar i fer mal a altres
persones.
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docents creu que 

la forma més 

freqüent d’assetjar 

és verbalment. 

Taula 25. Ítems pregunta 3. Elaboració pròpia 

 

Gràfic 18. Quina creus que és la forma més freqüent d'assetjament? 

Tal com es pot observar en el gràfic 18, les respostes han estat diverses. Cal 

esmentar que en aquesta pregunta els/les docents podien escollir tantes 

respostes com calgués. Com es pot observar no hi ha un consens entre 

docents, ja que cadascú creu que l’assetjament involucra diferents actes. El 

37% dels/de les docents creu que la forma més freqüent és el rebuig, el 30% 

creu que són els insults, el 21% les amenaces i el 12% els cops. Per tant, es 

pot afirmar que la majoria dels/de les docents creu que l’assetjament es porta a 

terme de forma verbal, ja que només el 12% creu que hi ha cops.  

 

 

Pregunta 4. Per què creus que els infants assetgen a altres companys i 

companyes? 

 

Seguint les observacions, els docents van contestar el següent: 

12%

30%

21%

37%

Quina creus que és la forma més freqüent 
d'assetjament?

a. Cops.

b. Insults.

c. Amenaces.

d. Rebuig.
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 Sí No Observacions 

Entenen que l’agressor/a assetja perquè 

les víctimes s’ho mereixen.  

 x  

Entenen que l’agressor/a assetja perquè 

es vol sentir superior a la resta.  

x  La gran majoria 

dels/de les 

docents creu que 

l’agressor/a es vol 

sentir superior.  

Entenen que l’agressor/a assetja perquè 

les víctimes són dèbils. 

x  Només dos 

docents creuen 

que l’agressor/a 

assetja perquè les 

víctimes són 

dèbils.  

Entenen que l’agressor/a assetja perquè 

les víctimes són diferents a l’agressor/a.  

x  Només dos 

docents creuen 

que l’agressor/a 

assetja perquè les 

víctimes són 

diferents.  

Entenen que l’agressor/a assetja perquè 

és una broma.  

x  Un/a docent creu 

que per 

l’agressor/a és una 

broma.  

Els docents creuen que la víctima té el 

mateix rol que l’assetjador/a (dèbil, 

diferent,...).  

 x Totalment al 

contrari, els 

docents pensen 

que el rol i la 

personalitat de la 

víctima i l’agressor 

és diferent.  

Taula 26. Ítems pregunta 4. Elaboració pròpia 
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Gràfic 19. Per què creus que els infants assetgen a altres companys i companyes? 

Tal com es pot observar en el gràfic 19, el 69% dels/de les docents creu que 

l’agressor/a assetja perquè es vol sentir superior a la resta de companys i 

companyes. El 13% dels/de les docents creuen que les víctimes són dèbils i 

l’agressor/a ho sap. El 12% perquè les víctimes són diferents de l’assetjador/a. 

I per últim, el 6% dels/de les docents creu que els infants es prenen 

l’assetjament com una broma. Aquest gràfic fa sospitar que els/les docents no 

tenen clar tampoc el perfil que té cada personatge en una situació 

d’assetjament.  

 

Pregunta 5.  Creus que a l'escola es produeixen situacions d'assetjament? 

Segones les respostes obtindríem la següent radiografia: 

 

 Sí No Observacions 

Són conscients de les situacions 

d’assetjament que es produeixen a 

l’escola.  

x   

Hi ha docents que no són conscients de 

les situacions d’assetjament que es 

produeixen a l’escola.  

 x Cap dels/de les 

docents ha respost 

que mai hi ha 

assetjament a 

l’escola. 

69%

12%

13%
6%

Per què creus que els infants assetgen a altres 
companys i companyes?

a. Perquè l'assetjador/a es vol
sentir superior a la resta.

b. Perquè les víctimes són
dèbils i l'agressor/a ho sap.

c. Perquè les víctimes són
diferents a ñ'assetjador/a.

d. Pels infants l'assetjament és
una broma.
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Taula 27. Ítems pregunta 5. Elaboració pròpia 

Gràfic 20. Creus que a l'escola es produeixen situacions d'assetjament? 

Tal com es pot observar el gràfic, el 100% dels/de les docents creuen que es 

produeixen situacions d’assetjament a l’escola. El 62% dels/de les docents creu 

que es produeixen poques vegades i l’altre percentatge restant creu que 

freqüentment. Aquest fet pot suposar dues qüestions, o que els/les docents no 

saben el que realment succeeix a l’escola o que tenen un concepte erroni de 

l’assetjament.  

 

Pregunta 6. En el cas que si es produeixin situacions d’assetjament, on creus 

que es porten a terme? 

Al qual van contestar que: 

 Sí No Observacions 

Creuen que les situacions es produeixen 

a l’aula. 

 x  

Creuen que les situacions es produeixen 

al pati. 

x  La gran majoria 

dels/de les 

docents creuen 

que les situacions 

d’assetjament es 

produeixen a 

0%

62%

38%

0%

Creus que a l'escola es produeixen situacions 
d'assetjament?

a. Mai.

b. Poques vegades.

c. Freqüentment.

d. Sempre.
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l’escola, 

principalment al 

pati.  

Creuen que les situacions es produeixen 

fora de l’escola.  

x   

Taula 28. Ítems pregunta 6. Elaboració pròpia 

Gràfic 21. En el cas que si que es produeixin situacions d'assetjament, on creus que 

es porten a terme? 

Tal com es pot observar en el gràfic 21, el 87% dels/de les docents creuen que 

les situacions d’assetjament es produeixen durant l’estona de pati que tenen els 

infants. El 13% restant creu que es produeixen fora de l’escola. Per tant, es pot 

afirmar que la majoria de situacions d’assetjament que hi ha entre nens i nenes 

es produeix durant l’horari lectiu. És important remarcar que aleshores els/les 

docents creuen que el punt calent a les escoles és l’hora del pati on els nens i 

les nenes tenen 30 minuts lliures.  

 

Pregunta 7. Creus que des de casa (pares/mares/familiars) controlen el mòbil 

dels infants? 

La percepció que tenien els i les docents era: 

 
 Sí No Observacions 

0%

87%

13%

En el cas que si que es produeixin situacions 
d'assetjament, on creus que es porten a 

terme?

a. A l'aula.

b. Al pati.

c. Fora de l'escola.
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Els docents creuen que els 

pares/mares/familiars són conscients de 

l’ús de les tecnologies per part dels seus 

fills/es.  

 x Si els/les docents 

creguessin que hi 

ha control per part 

de les famílies no 

haguessin respost 

poques vegades.  

Els docents creuen que els 

pares/mares/familiars tenen control sobre 

els seus dispositius.  

 x  

Els docents creuen que els 

pares/mares/familiars mai tenen control 

sobre els seus dispositius. 

 x Els docents creuen 

que el control es 

produeix entre 

poques vegades i 

freqüentment.  

Taula 29. Ítems pregunta 7. Elaboració pròpia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 22. Creus que des de casa, (pares/mares/familiars) controlen el mòbil dels 

infants? 

Tal com es pot observar en el gràfic 22, la gran majoria dels/de les docents 

creu que des de casa, els familiars, controlen poques vegades els dispositius 

electrònics dels seus fills/es,... Això suposa que molts dels/de les 

pares/mares/familiars no saben realment l’ús que porten a terme els/les joves 

0%

87%

13%0%

Creus que des de casa 
(pares/mares/familiars) controlen el mòbil 

dels infants?

a. Mai.

b. Poques vegades.

c. Freqüentment.

d. Sempre.



TREBALL FI DE GRAU  

 83 

amb Internet ni amb els dispositius. El 13% dels/de les docents, per una altra 

banda, creu que el control des de casa és freqüent.  

 

Pregunta 8. Quina creus que és la forma més freqüent d’assetjar a una 

persona utilitzant les xarxes socials? 

En les respostes van haver-hi els següents acords: 

 

 Sí No Observacions 

Entenen que el ciberassetjament és 

rebre trucades en les quals hi ha burla.  

x   

Entenen que el ciberassetjament és 

rebre fotografies desagradables i 

ofensives.  

x   

Entenen que el ciberassetjament és 

rebre missatges i comentaris de text amb 

contingut ofensiu i desagradable.  

x   

Taula 30. Ítems pregunta 8. Elaboració pròpia 

Gràfic 23. Quina creus que és la forma més freqüent d'assetjar a una persona 

utilitzant les xarxes socials? 

8%

34%
58%

Quina creus que és la forma més freqüent d'assetjar 
a una persona utilitzant les xarxes socials?

a. Rebre trucades telefòniques en les
quals es burlen de la persona.

b. Rebre fotos desagradables i
ofensives sobre la teva persona o
d'una altra persona.

c. Rebre missatges i comentaris de
text amb contingut ofensiu i
desagradable sobre la teva persona o
d'una altra persona.
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Tal com es pot observar en el gràfic 23, els/les docents no tenen clar quines 

són les formes més freqüents del ciberassetjament. És rellevant esmentar que 

les tres respostes que es van proposar eren correctes i que els/les docents 

podien triar les respostes que fossin necessàries. Per tant, se suposava que 

escollirien les tres respostes com a correctes, però no ha estat així. El 58% 

dels/de les docents creu que la forma més freqüent és a través de missatges i 

comentaris de text ofensius i desagradables. El 34% creu que és rebre 

fotografies ofensives i desagradables tant de la teva persona com d’una altra, i 

per últim la resta de docents creu que és rebre trucades. És probable que 

els/les docents creguin que la forma més freqüent és rebre trucades, ja que 

els/les infants estan acostumats a utilitzar missatges de text i aplicacions com 

WhatsApp per comunicar-se.  

 

Pregunta 9. Creus que hi ha algun responsable quan es produeixen aquestes 

situacions? 

A la qual van fer les següents manifestacions: 

 
 Sí No Observacions 

Els docents creuen que no hi ha 

responsables. 

x  Només dos 

docents creuen que 

no hi ha culpables.  

Els docents creus que els responsables 

són les famílies. 

x  Més del 30% 

dels/de les docents 

creuen que algunes 

de les actituds de 

les famílies no són 

les correctes.  

Els docents creuen que els responsables 

són els docents del centre. 

x   

Els docents creuen que el responsable és 

la societat.  

x   

Els docents creuen que no hi ha mesures 

estrictes i que per això hi ha responsables.  

x  Molts dels/de les 

docents creuen que 
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com no hi ha 

mesures estrictes 

els infants creuen 

que poden fer el 

que volen.  

Taula 31. Ítems pregunta 9. Elaboració pròpia 

Gràfic 24. Creus que hi ha algun responsable quan es produeixen aquestes 

situacions? 

Tal com es pot observar en el gràfic 24 hi ha un ventall de resultats i opinions. 

Cal esmentar que aquesta pregunta era oberta i, per tant els/les docents podien 

expressar la seva opinió lliurement. És molt contraproduent que el 32% dels i 

de les docents creuin que els responsables d’aquestes situacions 

d’assetjament i ciberassetjament siguin els i les infants. No es pot fer 

responsables a infants mentre hi hagi persones que creguin que una baralla en 

una escola és una ximpleria. El 26% dels/de les docents creu que la 

responsable és la societat, ja que les poques mesures en les xarxes socials i 

els pocs càstigs a la societat fa que cadascú faci el que vulgui. El 23% dels/de 

les docents pensen que les famílies són les responsables que es produeixin 

situacions d’assetjament i ciberassetjament, ja que tenen poc control sobre els 

seus fills/filles. El 13% dels/de les docents creuen que els responsables són 

ells/elles mateixos/es, ja que tenen pocs recursos. I per últim, es pot observar 

que un 6% dels/de les docents creu que no hi ha cap responsable.  

23%

13%

32%

26%

6%

Creus que hi ha algun responsable quan es 
produeixen aquestes situacions?

a. Les famílies.

b. Els/les docents.

c. Els/les infants.

d. La societat.

e. No.
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Pregunta 10. Com creus que podríem aturar l’assetjament i el 

ciberassetjament? 

Pregunta a la que van contestar el següent: 

 Sí No Observacions 

Són conscients que s’ha d’aturar. x   

Tenen estratègies per poder aturar 

l’assetjament i el ciberassetjament.  

 x  

Utilitzen el càstig com a estratègia per 

aturar els dos fenòmens.  

x   

Utilitzen el diàleg com a estratègia per 

aturar els dos fenòmens. 

x   

Necessiten eines per entendre com fer 

front aquests fenòmens.  

x  Els docents 

reivindiquen que no 

saben com han 

d’aturar 

l’assetjament ni el 

ciberassetjament 

perquè no tenen 

eines ni estratègies 

per poder-ho fer.  

Taula 32. Ítems pregunta 10. Elaboració pròpia 
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Gràfic 25. Com creus que podríem aturar l'assetjament i el ciberassetjament? 

Tal com es pot observar en el gràfic 25 hi ha un gran repertori de respostes per 

part dels i de les docents. Aquestes respostes han estat agrupades en diferents 

apartats, ja que molts dels/de les docents volien dir el mateix però amb 

diferents paraules. Per tant, el gràfic ha quedat resumit en sis idees. El 27% 

dels/de les docents creu que l’assetjament i el ciberassetjament es podria 

aturar treballant la cohesió de grup i els valors socials amb els i les infants. El 

20% dels/de les docents creuen que s’hauria d’intervenir immediatament quan 

es detectés un cas tant d’assetjament com de ciberassetjament i no deixar 

passar el temps, ja que la situació pot empitjorar. El 17% dels i de les docents 

creu que s’hauria de treballar els valors socials amb els pares/mares/familiars, 

però conscienciar-los de la importància que té que ells/elles informin als seus 

fills i filles. Un altre 17% dels/ de les docents creuen que la millor estratègia per 

aturar l’assetjament i el ciberassetjament és la utilització de mesures 

correctives com sancions econòmiques i càstigs entre d’altres. El 13% dels/de 

les docents creu que és important realitzar xerrades i intervencions per part de 

cossos policials, psicòlegs i exassetjadors/es. I per últim, el 6% dels/ de les 

docents han estat molt sincers/es i han respost que els agradaria saber com 

aturar-ho perquè no tenen ni estratègies ni recursos per fer-ho. És rellevant 

esmentar que gairebé un 20% dels/de les docents creuen que el càstig és la 

millor mesura per evitar situacions d’agressions tant verbals com físiques. 

17%

27%

17%

13%

6%

20%

Com creus que podríem aturar l'assetjament i el 
ciberassetjament?

a. Mesures correctives, multes
econòmiques, càstigs,...

b. Treballar la cohesió de grup i els
valors socials amb els/les infants.

c. Treballar els valors socials amb els
pares/mares/familiars...

d. Xerrades i intervenció de policies,
psicòlegs/gues, exacosadors/es,...

e. M'agradaria saber com poder aturar-
ho.

f. Intervenció immediata quan es
detectin casos.
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Tanmateix, hi ha docents que demanen que especialistes els puguin informar i 

ensenyar a utilitzar estratègies per aturar-ho.  
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9. Discussió de resultats 
En aquest apartat s’analitzaran els resultats obtinguts en els apartats 8.1. i 8.2. 

sobre les enquestes aplicades als infants de cinquè i sisè curs i als docents de 

l’Escola Ausiàs March de l’Hospitalet de Llobregat.  

Un dels punts més importants en les enquestes aplicades tant en infants com 

en docents era l’enteniment que tenien les dues parts sobre el concepte 

d’assetjament i ciberassetjament. S’ha pogut observar com els infants entenen 

l’assetjament quan un/a infant se sent agredit de forma verbal o no verbal de 

manera repetitiva i intencionada per part de l’agressor/a. Això fa dubtar de les 

respostes que han tingut els docents, ja que la majoria no entén el concepte 

igual que els infants. La majoria de docents entén l’assetjament com una 

agressió esporàdica entre infants. Això podria demostrar la falta d’informació 

que tenen els docents sobre aquests conceptes. Pel que fa al ciberassetjament, 

tant infants com docents han entès que aquest concepte és el mateix que el 

ciberassetjament però en el qual s’utilitza la tecnologia per assetjar i fer mal 

altres persones de manera intencionada i repetitiva.  

Tot i que el percentatge d’agressors/es i víctimes és baix en comparació als no 

assetjats/ades ni agressors/es, els infants creuen que un 16% d’aquests/es han 

estat assetjats/ades per altres companys i companyes del seu mateix curs o 

d’un altre. Per una altra banda, el 6% dels/de les infants ha sigut capaç 

d’admetre que han estat agressors/es. Això demostra que a l’escola es 

produeixen situacions d’assetjament, on tant els infants com els docents creuen 

que la majoria d’aquestes situacions es produeixen al pati. Per tant, es pot 

afirmar que el pati és un punt calent on es produeixen situacions d’assetjament 

entre infants. És important que l’escola pugui prendre mesures preventives 

perquè aquest percentatge de víctimes i agressors/es no augmenti amb el pas 

del temps. Tanmateix, també s’ha pogut observar que pels infants l’aula també 

és un lloc on es produeixen situacions d’assetjament i fora de l’escola igual.  

És important esmentar que tant pels infants com pels docents la forma més 

freqüents d’assetjar és de forma verbal, ja que les amenaces, els insults i el 

rebuig són les formes més contemplades No obstant això, els infants creuen 

que les agressions físiques com els cops estan en tercera posició, mentre que 
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els docents creuen que es posiciona en últim lloc. En aquest punt és important 

esmentar que molts dels/de les infants als quals es va passar l’enquesta van 

comentar que ells/elles amenaçaven a altres companys/es utilitzant frases com 

“me pasas el lápiz o te parto la cara”, “te voy a dar una patada como no te 

calles”, entre d’altres. És important esmentar, com s’ha fet anteriorment en 

l’anàlisis del gràfic, que possiblement els infants tot i haver encertat al 100% el 

concepte d’assetjament, molts cops no siguin conscients de la diferència que hi 

ha entre assetjament físic i un insult o una amenaça contínua o esporàdica.  

Un dels altres punts importants és entendre perquè els infants assetgen a altres 

companys i companyes. La resposta més freqüent tant pels infants com pels 

docents és perquè l’agressor/a es vol sentir superior a les víctimes. Altres 

infants i docents creuen que assetgen perquè les víctimes són dèbils i diferents. 

Per tant, es pot afirmar que el perfil  i la personalitat de l’agressor/a sol ser un 

perfil dominant sobre les persones, molt diferent del perfil de la víctima, ja que 

les consideren dèbils, i això coincideix amb els perfils possibles d’agressor/a i 

víctima que Dan Olweus (1998) exposa (vegeu apartat 5.2., pàg. 23). És 

rellevant també esmentar que un 6% dels/de les docents creu que pels infants 

l’assetjament és una broma. Com s’ha esmentat anteriorment, és cert que els 

infants molts cops no saben diferenciar entre assetjament i una agressió 

esporàdica, però això no significa que els infants creguin que l’assetjament és 

una broma, ja que són conscients de les situacions que es produeixen a 

l’escola.  

Com s’ha pogut observar anteriorment en les enquestes, el 95% dels/de les 

infants tenen accés a dispositius electrònics, tant telèfons mòbils com Tauletes. 

Els docents creuen que totes les famílies controlen els dispositius electrònics 

dels seus fills/es. En canvi, el 25% dels/de les infants creu que els 

familiars/pares/mares mai controlen els seus mòbils o Tauletes. Per tant, això 

fa dubtar entre la comunicació que hi ha entre les famílies i l’escola, ja que la 

informació obtinguda no correspon. Tanmateix, tot i que el 95% dels/de les 

infants tenen dispositius electrònics, hi ha un 20% d’aquests que no utilitzen 

cap mena de xarxa social.  
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Una de les respostes que més ha sobtat tant dels/de les infants com dels/de les 

docents són les formes que creuen que són més freqüents a l’hora de 

ciberassetjar. S’ha d’entendre que actualment, la majoria de la societat no 

utilitza els dispositius electrònics per fer o rebre trucades, ja que és molt més 

senzill comunicar-se a través de missatges de text o utilitzant aplicacions com 

WhatsApp. Per tant, és lògic que l’opció menys triada fos rebre trucades 

telefòniques en les quals es burlen de la persona. Tanmateix, amb les 

fotografies passa el mateix, ja que molts dels/de les infants han respost que les 

persones alguna vegada utilitza les xarxes socials per fer comentaris sobre 

unes altres publicacions.  

És important donar un paper rellevant a l’última pregunta de l’enquesta on es 

volia analitzar quines estratègies utilitzarien tant infants com docents per poder 

aturar tant l’assetjament com el ciberassetjament. S’ha de reconèixer que les 

respostes han estat diferents de les que s’esperava. El càstig ha estat una de 

les respostes més escollides pels enquestats, ja que consideren que les 

sancions o les mesures correctives aturarien aquests dos fenòmens. En 

l’escola intenten educar sense càstig i desenvolupar estratègies diferents, per 

tant, no s’entén com aquesta és una de les opcions més repetides. No obstant 

això, l’educació en valors tant pels pares/mares/familiars com pels infants 

també ha estat una de les opcions més repetides entre les respostes, ja que 

tant infants com docents creuen que les persones han de ser més empàtiques i 

saber-se posicionar en el lloc dels altres. Tant pels infants com pels docents és 

important la comunicació tant amb la víctima com amb l’agressor/a i comptar 

amb l’ajuda de persones adultes que facin d’intermediàries.  
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10.  Conclusions  
En aquest apartat es portaran a terme les conclusions del treball realitzat tant 

teòric com pràctic. És rellevant exposar que l’educació en base aquests dos 

fenòmens és molt important tant pels docents com pels infants. Una manca 

d’informació i una mala gestió davant situacions d’assetjament i 

ciberassetjament pot provocar que els casos augmentin a causa de l’increment 

de manera exponencial en l’ús de les xarxes socials en els infants, començant 

cada cop en edats més primerenques.  

 

La hipòtesi que es va plantejar al principi del treball va ser: les xarxes socials 

en l’actualitat són un agreujant de l’assetjament escolar i el ciberassetjament 

entre iguals a cicle superior. S’ha pogut determinar que a l’escola Ausiàs March 

de l’Hospitalet de Llobregat, els infants experimenten aquests dos fenòmens. El 

fenomen que ocorre amb més freqüència és l’assetjament dins de l’escola, 

principalment al pati. Tanmateix, és important esmentar que els/les infants 

reconeixen que les xarxes socials són un agreujant, ja que l’assetjament es du 

a terme tant dins com a fora de l’escola. Aquestes situacions poden provocar 

que les víctimes que pateixen aquestes situacions ho siguin durant tot el dia, 

maximitzant els problemes derivats que experimenten els infants davant 

aquestes situacions.  

 

Es pot observar que el Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant 

l’assetjament i el ciberassetjament entre iguals especifica les mesures i accions 

de prevenció i actuació segons els factors de rics descrits. D’altra banda, el 

protocol no distingeix segons l’espai on es produeixen aquestes situacions 

d’assetjament i ciberassetjament, ja que les mesures proposades són generals 

i no es focalitza en aquells espais, com pot ser el pati, tal com s’ha observat en 

els resultats obtinguts de les enquestes, que és on es troben la majoria de 

situacions d’assetjament. És important que tota aquesta informació 

contemplada en el protocol, els/les docents i les famílies siguin conscients de la 

seva existència i com han d’actuar davant un cas d’assetjament i/o 

ciberassetjament.  
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S’ha observat que la manera d’afrontar i visualitzar un cas d’assetjament i/o 

ciberassetjament, varia en funció el gènere de l’agressor/a, víctima i/o 

observador/a de l’infant en qüestió, tal com s’ha pogut observar en les 

enquestes. Així doncs, s’hauria de proposar les eines i estratègies suficients 

als/a les docents perquè siguin capaços/es de solucionar i aturar aquestes 

situacions.  

 

Per concloure, s’ha de donar èmfasi a la idea que la informació tant per infants 

com per docents és la clau d’aquesta lluita continua sobre l’assetjament i el 

ciberassetjament. La societat ha d’aprendre a gestionar, de forma correcta, tota 

la informació que hi ha a les xarxes per ser conscient que un mal ús d’aquestes 

pot ser el causant de situacions difícils pels/per les infants.  
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11. Consideracions ètiques  
Un dels pilars bàsics en l’educació són els valors que els i les docents aportem 

als infants durant la seva etapa educativa. El respecte i l’empatia per a mi, són 

dos dels valors més importants que les persones haurien de tenir, ja que són la 

base d’una convivència en harmonia i això hauria de ser l’objectiu d’una 

societat sana i moderna.  

 

L’educació no només es tracta de transmetre coneixements, sinó que ha de ser 

un aprenentatge significatiu tant per part dels/de les docents com per part dels/ 

de les infants. Molts cops els i les docents pensem que únicament som 

encarregats/des de la part més teòrica, com són les matemàtiques, les 

llengües,.. en comptes de pensar que nosaltres també som els responsables 

d’aportar els valors i el civisme que els infants han de desenvolupar al llarg de 

la seva vida. Per tant, s’ha de treballar juntament amb les famílies, ja que pels 

infants s els dos màxims referents que tenen. Al cap i a la fi, és en aquesta 

etapa on les persones desenvolupen la seva personalitat i la manera de 

conviure amb la resta de persones.  

 

És un error pensar que l’assetjament i el ciberassetjament són agressions que 

es porten a terme només entre infants i, per aquest motiu treure importància. El 

fet que aquestes situacions han succeït tota la vida i s’hagin catalogat com 

ximpleries entre infants i, per tant, normalitzar la situació, no significa que no es 

puguin evitar i aturar-les en el moment que es produeixen. Pels infants, 

l’assetjament i el ciberassetjament és un fet que els preocupa, ja que pot deixar 

marques durant tota la vida. 

 

Les persones que hem viscut l’assetjament i el ciberassetjament en primera 

persona experimentem, a partir d’aquestes situacions, una desconfiança amb 

nosaltres mateixos/es fet que provoca que també desconfiem d’altres persones 

com poden ser les nostres famílies, amics i amigues. Per aquest fet, les 

relacions humanes són tot un repte per nosaltres, ja que hem de desenvolupar 

personalitats diferents de les que teníem abans de ser víctimes per sentir-nos 

còmodes en la societat.   



TREBALL FI DE GRAU  

 95 

12. Bibliografia  
 

Aftab, P. (2006). Stop Cyberbullying WiredKids, Inc. Recuperat de 

http://www.stopcyberbullying.org/pdf/what_is_cyberbullying_exactly.pdf 
 

Álvarez, P. (2016, febrer 18). Un de cada deu alumnes assegura que ha patit 

assetjament escolar. El País. Recuperat 28 abril 2020 de 

https://cat.elpais.com/cat/2016/02/18/espana/1455799539_145548.html  

 

Bian, Y., Liang, L., Shao, A., i Yuan, C. (2014). A latent class analysis of bullies, 

victims and aggressive victims in Chinese adolescence: Relations with social 

and school adjustments. PloS one, 9(4). Recuperat de 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0095290  

 

Bisquerra, R., Colau, C., Colau, P., Collell, J., Escudé, C., Pérez-Escoda, N. i 

Ortega, R. (2014). Prevención del acoso escolar con educación emocional. 

Bilbao: Desclée de Brower. 

 

Bolòs, O. I Vilanou, C. (2004). Joventut, esport i religió: el moviment Muscular 

Christianity. Educació i Història. Revista d’Història de l’Educació, 7, 63 – 92. 

Recuperat de file:///Users/33959/Downloads/223069-Text%20de%20l'article-

303987-1-10-20110131.pdf  

 

Casanova, G. (2019, juny 11). Un de cada quatre estudiants de primària pateix 

assetjament escolar. El País. Recuperat 28 abril 2020 de 

https://cat.elpais.com/cat/2019/06/11/catalunya/1560267588_781633.html  

 

Collell, J. i Escudé, C. (2004), Rol de les emocions en els processos de 
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13. Annex 

13.1. Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant 
l’assetjament i el ciberassetjament entre iguals 
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13.2. Protocol d’intervenció en cas de conflicte greu  
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13.3. Enquesta infants  
 

1. Què creus que és l’assetjament o bullying? 
a. És quan un/a infant fa una broma, insulta o pega a un altre 

company i/o companya. 

b. És quan un/a infant està sent agredit de forma verbal i no verbal 

per un altre company/a de manera intencionada i es repeteix 

molts cops.  

c. És quan hi ha una baralla entre companys i companyes.  

 

2. Algun cop has assetjat o has sigut assetjat? (Marca dues respostes). 
a. He assetjat. 

b. No he assetjat. 

c. M’han assetjat. 

d. No m’han assetjat. 

 

3. Quina creus que és la forma més freqüent d’assetjament? (Marca 

totes les que vulguis). 

a. Cops. 

b. Insults. 

c. Amenaces. 

d. Rebuig. 

 

4. Per què creus que els infants assetgen a altres companys i 
companyes? 

a. Perquè les víctimes s’ho mereixen. 

b. Perquè l’assetjador/a es vol sentir superior a la resta. 

c. Perquè les víctimes són dèbils. 

d. Perquè les víctimes són diferents a l’assetjador/a. 

e. És una broma. 

 

5. Creus que a l’escola es produeixen situacions d’assetjament? 
a. Mai. 
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b. Poques vegades. 

c. Freqüentment. 

d. Sempre. 

 
6. En el cas que si que es produeixin situacions d’assetjament, on 

creus que es porten a terme? 
a. A l’aula. 

b. Al pati. 

c. Fora de l’escola. 

 

7. Si veiessis que algun company o companya està sent assetjat 
l’ajudaries? 

a. Si. 

b. No perquè tinc por que m’assetgin a mi. 

c. No perquè s’ho mereixen. 

 

8. Tens telèfon mòbil o Tauleta? 
a. Si. 

b. No. 

 

9. Des de casa, et controlen el mòbil els teus pares/mares/familiars? 
a. Mai. 

b. Poques vegades. 

c. Freqüentment. 

d. Sempre. 

 

10. Utilitzes xarxes socials com Instragram, Facebook, WhatsApp, Tik 
Tok,...? 

a. No tinc xarxes socials. 

b. Poques vegades al dia. 

c. Freqüentment. 
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11. Què creus que és el ciberassetjament? 
a. És un tipus d’assetjament en el qual s’utilitza la tecnologia per 

assetjar i fer mal a altres persones intencionadament i de forma 

repetitiva. 

b. És una broma que fan les persones sense cap intenció. 

c. És un joc que es fa entre amics i amigues per riure d’altres 

persones i passar l’estona. 

 
12. Creus que les persones utilitzen les xarxes socials per fer mal a 

altres persones? 
a. Si. 

b. No. 

 

13. Quines creus que són les formes més freqüents d’assetjar a una 
persona utilitzant les xarxes socials? (Marca totes les respostes 

necessàries). 

a. Rebre trucades telefòniques en les quals es burlen de la persona. 

b. Rebre fotografies desagradables i ofensives sobre la teva persona o 

d’una altra persona.  

c. Rebre missatges i comentaris de text amb contingut ofensiu i 

desagradable sobre la teva persona o d’una altra persona. 

 

14. Alguna vegada has vist alguna publicació o comentari que 
assetjava a algun company/a? 
a. Mai. 

b. Poques vegades. 

c. Freqüentment. 

d. Sempre. 

 

15. Com creus que podríem aturar l’assetjament i el ciberassetjament? 
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13.4. Enquesta docents  
 

1. Com definiries el concepte assetjament i/o bullying? 
 
 
 

2. Com definiries el concepte ciberassetjament? 
 
 
 

3. Quina creus que és la forma més freqüent d'assetjament? (Escull 

totes les respostes que vulguis). 

a. Cops, 
b. Insults. 
c. Amenaces. 
d. Rebuig. 

 
4. Per què creus que els infants assetgen a altres companys i 

companyes? 
a. Perquè l'assetjador/a es vol sentir superior a la resta. 

b. Perquè les víctimes són dèbils i l'assetjador/a ho sap. 

c. Perquè les víctimes són diferents a l'assetjador/a. 

d. Pels infants l'assetjament és una broma. 

 

5. Creus que a l’escola es produeixen situacions d’assetjament? 
a. Mai. 

b. Poques vegades. 

c. Freqüentment. 

d. Sempre. 

 

6. En el cas que si es produeixin situacions d'assetjament, on creus 
que es porten a terme? 

a. A l’aula. 
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b. Al pati. 

c. Fora de l’escola.  

 

7. Creus que des de casa (pares/mares/familiars) controlen el mòbil 
dels infants? 

a. Mai. 

b. Poques vegades. 

c. Freqüentment. 

d. Sempre. 

 

8. Quina creus que és la forma més freqüent d'assetjar a una persona 
utilitzant les xarxes socials? (Escull totes les respostes que vulguis). 

a. Rebre trucades telefòniques en les quals es burlen de la persona. 

b. Rebre fotos desagradables i ofensives sobre la teva persona o d'una 

altra persona. 

c. Rebre missatges i comentaris de text amb contingut ofensiu i 

desagradable sobre la teva persona o d'una altra persona. 

 

9. Creus que hi ha algun responsable quan es produeixen aquestes 
situacions? 

 

 

 

10. Com creus que podríem aturar l'assetjament i el ciberassetjament? 
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