
AFA   TURÓ   BLAU   -   COMISSIÓ   ANTI-ASSETJAMENT  
 
A  continuació  farem  un  recull  de  la  informació  més  rellevant  que  s’ha  extret  del  Protocol                
d’Assetjament  publicat  del  Departament  d’Ensenyament  de  la  Generalitat  de  Catalunya  i            
que   considerem   que   és   interessant   que   totes   les   famílies   tingueu   coneixement.  
 
 

1. Característiques   de   l’assetjament   

 
 

2. Tipus   d’assetjament   

 
 
 
 
 
 



3. Figures   que   intervenen  

 

 
4. DRETS   que   els   infants   han   de   respectar   SEMPRE  

 
 

5. DEURES   que   els   infants   han   de   complir   SEMPRE  

 



 
 

6. Idees   falses   sobre   l’assetjament  

 
 

  



7. Indicadors observables  per  detectar  que  s’està  patint  assetjament  (l’observació          
d’alguns  d’aquest  indicis  no  ha  d’associar-se  exclusivament  a  una  conducta           
d’assetjament   perquè   també   poden   estar   associats   a   altres   problemàtiques).  
 

Indicadors   físics  

● Sovint   presenta    nafres,   talls   o   blaus    inexplicables.  
● Presenta    trastorns   psicosomàtics    (mal   de   panxa,   mal   de   cap,   vòmits…).  
● Manifesta    canvis   en   les   pautes   de   menjar :   sovint   hi   ha   disminució   dels   ganes   de  

menjar   i   pèrdua   de   pes.  
● S’ expressa   amb   dificultat    i   fins   i   tot   quequeja.  
● Té    problems   de   son .  
● Presenta    tics   nerviosos .  

Indicadors   conductuals  

● Evita   anar   a   determinats   llocs ,   clases,   falta   dies   determinants…  
● Fa    absentisme    i   pot   arribar   a   l’abandonament   escolar.  
● presenta   una   actitud   hipervigilant,   de   recel.  
● Sovint   està   sol ,   no   té   amics   i/o   és   rebutjat   pels   companys.  
● Presenta    canvis   sobtats   en   les   rutines   diàries    (no   vol   anar   al   pati,   no   vol   seure  

en   un   lloc,   vol   quedar-se   a   la   classe,   demana   que   el   mestre   l’acompanyi,   etc.)  
● baixa   el   seu    rendiment   acadèmic .  
● No   troba,   perd   o    li   prenen   les   coses    sovint.  
● Sovint   és   intimidat   o   molestat,   es   fiquen   amb   ell   o   està   ficat   en    baralles    en   què   es  

troba   indefens.  
● Comença   a    amenaçar   o   agredir    altres   infants   més   petits.  
● Sempre   explica   històries,    diu   mentides ,   fa   estranyes   justificacions.  
● Es   culpa   dels   problemes   o   les   dificultats.  

Indicadors   emocionals  

● Expressa   canvis    sobtat    d’humor ,   d’estats   d’ànim   o   de   comportament.  
● expressa    inseguretat   i/o   ansietat .  
● Li   costa   controlar-se.  
● Mostra   poques    habilitats   socials   (especialment    assertivitat ).  
● Mostra   un   aspecte   contrariat,    trist,   deprimit   i/o   temorenc    sense   motiu   aparent.  
● Plora    amb   facilitat   i/o   sovint    s’angoixa    emocionalment.  
● Es   mostra   enfadat ,   depressiu   o   frustat   després   d’utilitzar   l’ordinardor.  
● Es   tanca   en   si   mateix,    evitant   relacionar-se    amb   els   amics   o   amb   la   família.  
● Es   preocupa   excessivament   per   la   seva   seguretat   personal:   dedica   molt   de   temps   i  

esforç   a   pensar   i   preocupar-se   per   trobar   trajectes   i   espais   segurs.  
● S’obserssiona   per   la   seva   alçada   o   pel   seu   pes,   o   altares   trets   físics.  

Per   part   dels   companys  

● Se’n   burlen    i   li   fan   bormes   desagradables,   l’insulten,   etc.  
● Li   fan   arribar   notes   o    missatges   electrònics   insultants    o   amenaçadors.  
● li   donen   continuament    la   culpa    de   les   coses   que   surten   malament.  
● Noli   parlen,    l’ignoren .  
● L’anomenem   amb    malnoms .  
● Mai   no   el   convide n   a   festes   o   activitats   fora   de   l’escola.  
● En   els   jocs   d’equip   sempre   és   dels    últims   en   ser   triat.  
● Coaccionen   els   possibles   amics    per   tal   que   no   interactuïn   amb   ell.  
● Rebutgen    seure   al   seu   costat.  
● Se’n   burlen   i   el   rebutgen   pel   seu   aspecte   físic,   per   com   vesteix,   orientació   sexual...  



 
 

 
 


