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https://securekids.es

"QUÈ FEM DAVANT DE L'ASSETJAMENT?"

Com ja sabem, aquesta problemàtica ha
d'entendre's com una responsabilitat
compartida per part dels principals agents
educatius. Dins de l'entorn familiar,
l'observació és fonamental per a la
prevenció de l'assetjament, no sols per part
de la família de la víctima sinó també de
l'agressor i dels espectadors.

És necessari que pares i mares donen
exemple de relacions i vincles positius
fomentant així també la comunicació i la
confiança amb els seus fills i filles.

La tasca educativa de prevenir i intervenir
des dels centres és important, però
també ho és des de casa, no es pot
quedar en el context de la comunitat
educativa.

L'assetjament escolar pot tindre ja el seu
origen en l'etapa de primària, és erroni
pensar en el fet que únicament es
produeix en l'etapa de l'ESO.

En els últims anys, ja han augmentat els
casos en l'etapa educativa d'Educació
Primària.

https://securekids.es/
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¿Sabíes que...?

EL VALUÓS PAPER DE LA PREVENCIÓ

EDUCACIÓ EN VALORS: Fomentar respecte, tolerància, igualtat cap a la resta, creant

una bona convivència social. És necessari que aquest respecte que demanem, existisca
primerament a casa cap a cada membre de la família.

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES: Depenen del tipus, la gravetat i sobretot, de l'etapa en

la qual es trobe. La mediació i negociació dels conflictes permet prevenir i educar en la
pau i la no-violència.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: És necessari que l'alumnat desenvolupe una adequada

conscienciació emocional (identificar i reconéixer les seues pròpies emocions, i les dels
altres), i una correcta regulació emocional (gestió de la frustració, ira…).

APRENENTATGE COOPERATIU: Potenciar en l'alumnat les relacions positives en la

convivència i el treball amb els companys i companyes a l'aula.

Encara existeixen FALSES CREENCES
que resten importància a l'assetjament...

 

1.- NOMÉS EXISTEIX
SI HI HA AGRESSIÓ FÍSICA.

 

2.- SÓN COSES DE XIQUETS I XIQUETES,
ES PASSARÀ AMB EL TEMPS.

 

3.- ET FA MÉS FORT. 
 

4.- NOMÉS ASSETGEN
ELS I LES ADOLESCENTS.

 

 

1.- Burles, insults, humiliacions tant

en persona com en línia i de forma
continuada.

2.- A més temps produint-se, més

poder guanya l'assetjador sobre la
víctima i major serà la fustigació.

3.- No et fa més fort, tot el contrari,

genera estrés, ansietat, baixa
autoestima.

4.- Els casos d'assetjament es poden

originar des de l'etapa d'educació
primària, ja que els xiquets i xiquetes
sí que coneixen amb quina intenció
actuen sobre l'altra persona.

QUINA ÉS LA REALITAT
D'AQUESTA PROBLEMÀTICA?

ACTUACIONS DELS CENTRES EDUCATIUS

Aplicar mesures immediates de
protecció i educació.

Mantindre comunicació de manera
freqüent amb les famílies.

Garantir la confidencialitat i discreció
durant tot el procés.

No minimitzar ni ignorar el que
verbalitza l'alumnat.
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COM ACTUAR DES DE LA FAMÍLIA 
SI EL MEU FILL O FILLA PATEIX ASSETJAMENT?

- És fonamental reforçar el fet d'haver-ho verbalitzat.

- Informar el centre escolar i al docent, al departament d'orientació, a l'equip    

 directiu i a l'AMPA.

- Tindre una actitud conciliadora amb el centre, mostrant col·laboració en tot

moment. No encarar-se amb la família del presumpte agressor.

- Si la situació continua després de seguir els passos anteriors, posar el cas en

coneixement d'Inspecció Educativa.

- Si es pren la decisió de denunciar la situació, cal tindre en compte que es té

edat penal amb catorze anys.

- Valorar sempre la necessitat de proporcionar a la víctima ajuda psicològica.

Adaptat de: Guía sobre bullying o acoso escolar. Fundación Anar (Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo). 

Actuacions que NO ajuden a
erradicar l'assetjament...

Donar suport a la persona que
exerceix la violència.

Ignorar la situació.

Formar part del públic sense
fer res per canviar la situació.

No assumir part de
responsabilitat amb el que
està passant.

Minimitzar i llevar importància.

Pensar que és un tema privat
per tal d'excusar-me i no fer
res al respecte.

Ana Santiso. El Periódico del Estudiante
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RECORDA!

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

UPCCA RIBERA ALTA
962414142

UPCCA RIBERA BAIXA
695584221

"Mai faces una cosa incorrecta
per a fer un amic o per a mantindre´l"

 ROBERT E.LLIG
 

No fer res, mirar
cap a un altre
costat, ens fa

convertir-nos en
còmplices.

 

Fomentem
actituds de rebuig

a l'assetjament!

PARAULES RELACIONADES AMB L'AFRONTAMENT DE
L'ASSETJAMENT ESCOLAR QUE HEM DE CONÉIXER...

EMPATIA: Capacitat innata de les persones que permet imaginar i sentir com és el

món des de la perspectiva d'altres persones; per connectar amb les necessitats
d'altres persones. Facilita entendre millor les reaccions, emocions i opinions dels
altres, i anar més enllà de les diferències, el que ens fa més tolerants en les
interaccions socials.

ASSERTIVITAT: La persona expressa amb claredat el que pensa, sent o necessita,

tenint en compte els drets, sentiments i valors dels seus interlocutors. .

DECIDIR: Actuar de manera proactiva per marcar el rumb de la vida, per fer que les

coses ocorren en lloc de deixar que succeeixen com a resultat de l'atzar, els costums,
tercers o altres factors externs.

GESTIÓ DE CONFLICTES: Reconéixer els problemes és el pas previ per començar a

gestionar-los, veure'ls amb uns altres ulls i demanar ajuda.

RESILIÈNCIA: Capacitat que té una persona per a resistir i afrontar situacions

traumàtiques per tal de "tornar" al seu estat estàndard, a més també és l'aptitud de
reaccionar positivament malgrat les dificultats. 

Pròximament al butlletí novembre...

L'alcohol, la droga permesa!
 

 

 

GLOSSARI


