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ASSETJAMENT ESCOLARASSETJAMENT ESCOLAR

L'abordatge de l'assetjament escolar
(bullying) s'ha d'entendre com una
responsabilitat compartida que comprén el
compromís dels principals agents de
socialització (com són la família i la
comunitat educativa), eixos fonamentals per
a poder intervenir des d'un primer moment
en aquesta problemàtica tan present en el
dia a dia de les aules dels centres i en
diferents etapes educatives.

A això últim, hem d'afegir que existeixen
noves formes d'assetjament escolar, ja que
els mitjans tecnològics han suposat una nova 

via d'accés per als agressors, la qual cosa
possibilita que puguen portar a la
pràctica allò que coneixem com a
ciberassetjament, a través de missatgeria
instantània, xarxes socials, videojocs...

És important destacar que encara que
un conflicte comence en l'espai de
l'aula o el pati del centre, no són fets
momentanis ni puntuals, ni

d'agressions físiques o verbals 

 únicament, ja que amb el
ciberassetjament són constants els atacs
psicològics cap a la víctima.

http://aprende.intef.es/
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¿Sabíes que...?

DE QUINES MANERES ES POT PRESENTAR L'ASSETJAMENT?

AGRESSIONS FÍSIQUES: Amb l'objectiu d'atemorir a la víctima, es poden presentar de

manera directa (colps, espentes o lesions) o indirecta (robatori, extorsió, mal de pròpies
pertinences...).

AGRESSIONS VERBALS: Accions a través de la paraula (insults, rumors) que tenen la

finalitat d'humiliar i difamar la víctima.

BULLYING SOCIAL: Accions dutes a terme per a ignorar, aïllar, marginar i excloure al

menor del seu grup d'iguals.

BULLYING SEXUAL: Es manifesta en conductes de naturalesa sexual, amb

comportaments que poden ser físics, verbals o no verbals, fent que la persona se senta
intimidada i ofesa.

CIBERBULLYING: Fa referència a la fustigació que pateix la víctima per part dels seus

iguals a través de dispositius tecnològics (internet, telefone mòbil...)

 

-Agressor o agressors: Les seues

conductes solen ser premeditades.
Aprofiten la seua popularitat i acceptació
per part de la resta del grup.

 

-Víctima: Generalment solen presentar un

rol submís, mostrant comportaments de
feblesa. Romanen en un pla diferent
respecte a la resta, la qual cosa fa per al
grup o els agressors que aqueixa
diferència es convertisca a raó
d'assetjament.

Observadors/res: Els agressors mantenen

la seua popularitat i rol de líder amb el
grup a través de l'assetjament a la víctima.

Es poden agrupar en espectadors actius
(aquells que animen i donen suport a
l'agressor) i espectadors passius són

coneixedors i observadors de l'assetjament,
però no intervenen ni fan per impedir-ho

Baixa autoestima
Falta d'interés i motivació, que
genera baix rendiment acadèmic i
fracàs escolar
Indefensió
Alteracions de la conducta, soledat
i aïllament social
Actitud passiva
Sentiments de culpabilitat
Depressió, ansietat i pensaments
suïcides
Símptomes psicosomàtics com a
mal de panxa, dolor muscular...

 

 

 

CONSEQÜÈNCIES
PSICOLÒGIQUES

@migueelpereez



3

@soy_del_hambre

 PER QUÈ ES CARACTERITZA L'ASSETJAMENT ESCOLAR?

CIBERASSETJAMENT: 
No existeix un espai físic concret

ni un moment específic...

-Sol ser provocat per un alumne o alumna, secundat o secundada per un
grup d'iguals, contra una víctima que es troba indefensa.

-Les agressions no són puntuals, són constants i es donen de manera
continuada (per ignorància o per passivitat de la resta).

-La víctima desenvolupa por contínua ja que a més existeix predomini de poder

de l'assetjador sobre la víctima.

-Aquelles situacions en les quals no s'intervé per a evitar l'assetjament,  ocasionen
apatia i falta de sensibilitat en aquelles persones que ho presencien.

-Pot tindre el seu origen en una broma pesada, la qual cosa fa que, amb el

temps, les burles, amenaces i insults causen greus conseqüències en la

víctima.

- L'ús de mitjans tecnològics com el
telèfon mòbil, internet o videojocs
en línia augmenten encara més la
gravetat de l'assetjament escolar,

per raons com:

-Falta de percepció directa del mal
(que fa que puga ser més violent i

agressiu psicològicament)

-Anonimat

-Possible adopció de rols
imaginaris en la xarxa
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GLOSSARI

RECORDA!

"La força dels teus pensaments i el reflex de les
teues accions són la signatura que deixes en

aquest món".

 WOODY ALLEN
 

PARAULES RELACIONADES AMB CIBERASSETJAMENT
QUE HEM DE CONÉIXER...

HAPPY SLAPPING: Es podria traduir com a "galtada feliç". Consisteix a gravar

qualsevol tipus d'agressió entre el grup d'iguals per a després difondre les imatges a la
resta de companys i companyes.

TROLEAR: Publicar missatges amb una fi provocativa i ofensiva cap a altres usuaris en

la xarxa mitjançant conductes que busquen molestar a l'altra persona.

STALKEAR: Terme que fa referència a l'acció de "vigilar" i "espiar" de manera insistent

a una altra persona, dins del context d'internet i les xarxes socials, per a poder així
obtindre el major nombre de dades personals.

FLAMING: Publicar i difondre missatges amb caràcter hostil i intimidatori en el

context d'un fòrum, aplicació de missatgeria instantània, xat de videojocs en línia...

HATER: Es pot traduir com a "persona que odia". Realitza crítiques de manera

destructiva, menyspreus, atacs i comentaris negatius.

Per a erradicar
l'assetjament, hem
d'acabar amb la
llei de silenci.

 

L'assetjament no
és només cosa de
xiquets i xiquetes...

 

 

Pròximament al butlletí d'octubre...

"Què fem davant de l'assetjament?"
 

 

 

 

En cas de voler realitzar qualsevol
pregunta o consulta, contacta amb:

UPCCA RIBERA ALTA
962414142

UPCCA RIBERA BAIXA
695584221


