
Agustina Pérez
Mestra del CEIP Guernica
(San Fernando de Henares)

L’assetjament escolar forma part de la vida de moltes famílies i de la vida de molts centres es-
colars. Aquestes actituds i conductes agressives s’han de tallar al més aviat possible per evitar 
conseqüències més greus.

Per començar, hem de fer-nos una idea clara del que és l’assetjament i entendre bé de què parlem, ja 
que moltes vegades, es fa servir aquest terme de manera equivocada. 

L’assetjament escolar és una conducta agressiva i repetitiva d’un escolar envers un altre, que no pot 
defensar-se per si mateix o li resulta complicat fer-ho.

Per tant, el poder diferencial que té la persona que comet l’agressió és una característica essencial 
de l’assetjament escolar. Per parlar d’assetjament escolar, també s’han de complir dues condicions: 
l’agressor ha de ser conscient del que fa i, a més, ha de tenir intenció de fer mal.

Gràcies a algunes investigacions, actualment se sap que l’assetjament físic només comporta un  
10 % dels casos registrats en l’entorn escolar; també se sap que es poden diferenciar diverses mane-
res d’assetjament escolar:

 Verbal:
 En aquest grup s’inclourien totes les maneres de comunicació ofensiva, per exemple: posar 

malnoms, ridiculitzar algú, burlar-se’n, riure-se’n, insultar algú reiteradament, enviar-li 
notes o missatges amb amenaces, forçar algú a fer coses en contra dels seus desitjos, esten-
dre rumors o mentides…

 Físic:
 Es considera assetjament físic, per exemple, empentar, pegar, trepitjar algú. Cal tenir en 

compte que rebre un cop de peu en un joc pot ser normal, però jugar a fer cops de peu a un 
company o una companya no és normal.

 Relacional: 
 L’assetjament de caràcter relacional és de tipus fonamentalment social. Consisteix, per 

exemple, a excloure socialment una persona, discriminar-la, ignorar-la o estendre men-
tides o rumors sobre ella, no convidar-la repetidament als aniversaris o a les festes de la 
classe. 
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 Material:
 Destruir, trencar, robar o amagar les pertinences o els diners d’algú són exemples d’aquest 

tipus d’assetjament. 

 Indirecte o assetjament ocult:
 Consisteix a manipular els membres d’un grup amb l’objectiu de menysprear un escolar o a 

mirar-lo d’una manera negativa, escampar rumors o mentides a terceres persones, o divul-
gar els seus secrets, per aconseguir excloure la víctima del grup.

 Sexual: 
 Per exemple, insultar, amb paraules o gestos de contingut sexual; menysprear algú per l’ori-

entació sexual o la identitat de gènere.

 Racial o religiós:
 En aquest grup d’assetjament s’inclourien totes les conductes de discriminació per raons 

de raça o de religió: mostrar-se irrespectuós, posar malnoms, fer burles sobre el color de la 
pell o sobre els costums religiosos o culturals.

 Cyberbullying o assetjament electrònic:
 És un dels tipus d’assetjament més estès entre la població adolescent. Inclou tot tipus d’ac-

cions digitals a les xarxes socials: reenviar o fer circular fotos sense permís tant si són ver-
gonyants o no; fer publicacions o enviar missatges o correus desagradables; burlar-se d’una 
altra persona en una xarxa social; fer-se passar per una altra persona; estendre rumors, 
comentaris o divulgar aspectes personals…

Aquest últim tipus d’assetjament té unes característiques pròpies que s’han de tractar més enda-
vant amb més profunditat.

PER TANT, ÉS DEURE DE TOTES I TOTS ANTICIPAR-NOS A L’ASSETJAMENT I A QUALSE-
VOL TIPUS D’AGRESSIONS EN L’ENTORN ESCOLAR.
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