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Les classificacions establertes per diversos autors són múltiples i tots ells presenten una 

tendència constant a contemplar diverses terminologies i manifestacions (Cerezo, 1998 i 

2009; Calvo i Ballester, 2007; Defensor de Poble, 2007; Garaigordobil i Oñederra, 2010; 

Serrano, 2010; K. Sullivan, Cleary i G. Sullivan, 2005, entre d'altres) com a principals tipus 

d'assetjament escolar: el maltractament físic, verbal, material, sexual i cibernètic, que al seu 

torn poden comportar un maltractament psicològic. Tot seguit definim i delimitem cada 

forma d'assetjament escolar, depenent de la conducta que dugui a terme l'agressor. 

1. QUÈ ENTENEM PER ASSETJAMENT ESCOLAR?

La convivència entre els escolars cada vegada suposa un problema més greu en 

el sistema educatiu. Als països de l'OCDE (l'Organització per a la Cooperació 

Econòmica i el Desenvolupament) 1 de cada 10 nens informa que ha estat víctima 

d'assetjament a l'escola (OCDE, 2015). 

Un estudiant es converteix en víctima quan ha estat exposat de manera repetida 

i intencionada a accions negatives que li han causat danys, l'han ferit o l'han 

incomodat. Aquestes accions han estat dutes a terme per un altre estudiant o per 

diversos estudiants, entre els quals s'ha produït un desequilibri de forces, és a dir, 

una relació de poder asimètrica en què la víctima no ha estat capaç de 

defensar-se (Olweus, 1998). 

De la mateixa manera, Cerezo (1998) posa un èmfasi especial en el caràcter 

intencionat, perjudicial i persistent, fet que suposa una situació d'exclusió, 

violència i deteriorament de la socialització (Cerezo, 2009).

2. FORMES DE MANIFESTACIÓ DE L'ASSETJAMENT ESCOLAR

MaterialVerbalFísica Sexual Cibernètic

DirectaSimple
Directa    Indirecta

Física
Directa    Indirecta

Ciberbullying

EncobertaAmb armes Verbal Trolling

Amenaces Mixta Happy slapping



2.1. FÍSIC

Es produeix quan una persona o un grup pateixen danys físics, ja sigui amb lesions o 

sense, de manera intencionada. Se sol presentar de maneres diferents:

·  Agressió simple de manera directa o indirecta

- Agressió simple directa: l'agressor utilitza alguna part del cos o objectes propers del 

lloc per completar l'agressió (punys, cartera, regle, etcètera) de manera que provoca 

danys físics directes a la víctima (colpejant-la). 

- Agressió simple indirecta: el dany físic es produeix com a conseqüència d'una acció 

propiciada per l'agressor, però d'una manera indirecta (una empenta, una traveta, 

etcètera)..

·  Agressió amb armess

L'agressor, de manera intencionada, utilitza instruments (barres de ferro, pals, etcètera) 

que té a l'abast, estiguin dissenyats per agredir o no.

·  Amenaça d'agressió física

L'agressor coacciona la víctima, de manera factible, perquè dugui a terme alguna acció 

contra la seva voluntat.

2.2. VERBAL

Es caracteritza perquè l'agressor empra el llenguatge 

verbal de manera ofensiva amb la intenció de ferir 

emocionalment la víctima.

·  Agressió verbal directa

L'agressor utilitza expressions ofensives (insults, motius, 

etcètera) de manera reiterada dirigides a la víctima. Això 

suposa que sigui considerat com a maltractament 

psicològic.

·  Agressió verbal encoberta

Es dificulta la identificació de l'agressor, ja que la conducta 

(difondre rumors pejoratius, calúmnies, exclusió social, 

etcètera) apareix quan la víctima no està present. Així 

doncs, la finalitat és que el grup aula ignori o rebutgi la 

víctima. 



2.3. MATERIAL

L'agressor provoca danys a les pertinences de la víctima 

(amagar, trencar o robar objectes).

2.4. SEXUAL

Es caracteritza perquè l'agressor empra l'assetjament, la incitació, 

l'abús sexual o l'ús de referències malintencionades a les parts íntimes 

del cos de la víctima. Inclou el bullying homòfob, caracteritzat perquè 

el maltractament es basa en l'orientació sexual o en la identitat de 

gènere, percebuda o real. Així mateix, es pot produir el dating violence 

o violència de gènere que fa referència a l'assetjament que hi ha dins 

de les parelles d'adolescents, on predomina el xantatge emocional i se 

sol considerar com una antesala de la violència de gènere.

·  Agressió sexual física  

- Agressió sexual directa: l'agressor, amb més força o poder que la 

víctima, té conductes que són sexualment degradants per a la 

víctima (dur a terme tocaments per obtenir plaer sexual, forçar a 

mantenir un contacte físic, etcètera). 

- Agressió sexual encoberta: l'agressor busca llocs reservats o íntims 

des d'on observar, fotografiar als lavabos o a les dutxes, etcètera o 

bé a obligar la víctima a veure actes o òrgans sexuals.

·  Agressió sexual de tipus verbal  

L'agressor assetja i amenaça verbalment, amb continguts de tipus 

sexual, o denigra la víctima atribuint-li la realització de pràctiques 

sexuals..

·  Agressió sexual mixta

Suposa la presència d'un component d'agressió sexual física (directa o 

encoberta) combinada amb una agressió sexual de tipus verbal.



2.5. CIBERNÈTIC

·  Ciberbullying

Consisteix en la utilització de les noves tecnologies de la informació (telèfon mòbil, 

internet, etc.) per ridiculitzar, desprestigiar o humiliar la víctima (Serrano, 2010). 

Generalment el ciberbullying actua com a reforç d'un assetjament presencial, tot i que no 

sempre es produeix aquesta relació, ja que el caràcter d'anonimat atorga una protecció al 

ciberagressor que el porta a adoptar aquesta modalitat davant la presencial (Hernández i 

Solano, 2007).

  Trolling

S'associa amb el ciberbullying. Sorgeix quan una persona (a l'argot d'internet, un trol o troll) 

escriu en un fòrum social, una sala de xat, un blog o similar missatges humiliants i 

provocadors sobre algú amb la finalitat de desprestigiar-lo.

  Happy slapping (“bofetada feliz”)

Consisteix en la gravació i divulgació de les situacions d'assetjament (per exemple, 

empentes, bufetades, etcètera) envers una persona amb la finalitat de mofar-se'n o 

ridiculitzar-la a través de les xarxes socials o compartint-ho a internet. Els agressors 

mostren la seva cruel "fita" i aconsegueixen més reconeixement i poder social entre els 

iguals, i fins i tot entre els observadors poden sorgir imitacions. Respecte a això, Ortega, 

Mora-Merchán i Jäger (2007) destaquen que fins i tot s'han arribat a gravar situacions 

extremes (per exemple, agressions sexuals de tota mena o pallisses), que en algun cas han 

arribat a acabar amb la mort de la víctima..



3. ROLS ASSOCIATS A L'ASSETJAMENT ESCOLAR

Tot seguit es descriuen breument els rols associats a l'assetjament escolar. A l'annex 

2 es podran apreciar els factors de risc per a aquests rols. 

3.1.  AGRESSOR/AGRESSORS

El rol d'agressor en l'assetjament escolar es caracteritza perquè és fort 

físicament; aquesta característica li atribueix superioritat dins del grup 

d'iguals. Solen exhibir conductes agressives i generalment violentes amb 

els iguals que consideren dèbils (Cerezo, 1998 i 2009).

L'agressor sap justificar les seves accions, de manera que evita ser 

descobert i, per tant, el càstig (Ortega, 2000). Per això aprenen a 

socialitzar-se a través d'actituds i comportaments que li impossibiliten la 

comprensió dels sentiments dels altres. 

3.2. VÍCTIMA

El rol de víctima de l'assetjament escolar es caracteritza perquè és 

considerada per part dels iguals com a dèbil físicament o 

psicològicament, fins i tot covarda, ja que no és capaç de defensar-se 

(Cerezo, 1998). El rol de víctima sol estar associat a la discriminació per 

qualsevol distinció, exclusió, limitació o preferència basada en l'ètnia, el 

sexe, la religió, la llengua, el país d'origen, motius polítics o altres tipus 

d'opinió, l'origen social i econòmic, la discapacitat, etcètera. Entre els 

subjectes que són víctimes d'assetjament escolar se sol diferenciar 

entre dues tipologies (Díaz Aguado, 2005; Olweus, 1993):

- La víctima típica o víctima passiva. Presenten una conducta passiva 

davant la intimidació. Es caracteritzen per una autoestima baixa, una 

gran ansietat, una tendència més gran a estats depressius, un aïllament 

social a causa de la seva escassa assertivitat i una dificultat de 

comunicació; tenen por de la violència, manifesten vulnerabilitat, 

inseguretat i culpabilització per la seva situació i fins i tot poden arribar a 

negar-la.

- La víctima activa o provocadora. Solen ser els més rebutjats a causa 

de l'aïllament social i una forta impopularitat. Presenten una tendència 

excessiva i impulsiva a actuar presentant conductes agressives i 

irritants.



3.3. ESPECTADORS

Atès que els espectadors poden assumir diversos rols, les característiques varien en funció de si 

assumeixen un paper més actiu o passiu en la situació d'assetjament i de la direcció en què fan 

aquesta activitat (impulsadora o inhibidora de l'assetjament). Tot seguit s'exposen breument els 

diversos tipus d'espectadors (Sullivan et al., 2005):

- Camarades. Solen ser amics íntims de l'agressor.

- Reforçadors. Donen suport i inciten la intimidació i l'assetjament.

- Aliens. Es mantenen neutrals, passius i tolerants davant la intimidació.

- Defensors. No donen suport a l'agressor, en rebutgen la conducta violenta i defensen la víctima. 

Es considera un acte heroic, ja que assumeixen les possibles conseqüències o represàlies 

derivades de donar suport a la víctima.  

La por a l'enfrontament amb l'agressor és una de les característiques principals de convertir-se en 

espectadors tolerants de l'assetjament, i es veuen moralment implicats en pactes i falses normes 

referides a la necessitat de silenciar el que ha passat; és a dir, la coneguda "llei del silenci" (Armas, 

2007; Ortega, 2000).

Dins de l'àmbit escolar, els estudis destaquen que els llocs en 

què se sol produir l'assetjament escolar solen ser: l'espai de 

l'aula, el pati, els llocs d'accés al centre educatiu (passadissos) i 

fins i tot altres llocs (per exemple, el camí a casa, els lavabos, 

etcètera) (Cerezo, 2009; Méndez, 2013). 

4. ON PASSA L'ASSETJAMENT?



5.1. EFECTES EN L'ÀMBIT SOCIAL

Es produeix una generalització i una trivialització d'aquests successos i es 

normalitza, es tolera i es justifica l'assetjament en diverses situacions i contextos. 

Un exemple clar n'és la "bufetada feliç". La violència no és un joc. Tampoc no és 

una conducta instintiva; al contrari, és adquirida-apresa i, per tant, evitable. 

De la mateixa manera, "la violència resulta de la incompetència emocional i de 

l'analfabetisme moral. L'educació és l'únic escenari que ens queda" (Edgar 

Morin). Per això cal conèixer la informació, sense crear un alarmisme social, per 

poder-ho prevenir o intervenir-hi.

L'assetjament escolar no només implica la díada agressor-víctima, sinó tota la comunitat 

educativa (Salmivalli, 2010). Per tant, la llista de conseqüències que es desprenen de la 

presència d'aquestes dinàmiques d'assetjament i rebuig als centres escolars són 

múltiples i varien en funció de la seva implicació. Globalment, es pot esmentar que els 

efectes són negatius en l'àmbit social, escolar, familiar i personal.

5. EFECTES DE L'ASSETJAMENT ESCOLAR



4.2. EFECTES EN L'ÀMBIT ESCOLAR

Genera una alta preocupació institucional, ja que les conseqüències de l'assetjament 

escolar afecten tota la comunitat educativa, de manera global i particular. Produeix 

un gran deteriorament del clima escolar i de les relacions de convivència. De fet, el 

57,5% del professorat se sent afectat per les conseqüències de l'assetjament 

escolar (Melero, 1993). Per això suposa una font de desgast emocional i d'estrès que 

pot derivar en el síndrome de burnout.  

4.3. EFECTES EN L'ÀMBIT FAMILIAR

L'assetjament escolar provoca en els familiars una situació d'impotència i 

desprotecció derivada del desconeixement de les vies d'actuació respecte a aquesta 

situació i del coneixement tardà com a conseqüència de la llei del silenci que 

s'estableix al seu voltant. De vegades, aquests situacions poden provocar un 

esgotament emocional i fins i tot una frustració pel desconeixement. 

4.4. EFECTES EN L'ÀMBIT PERSONAL EN FUNCIÓ DEL ROL

·  Conseqüències per a la víctima

 Es tracta d'una experiència traumàtica que genera efectes morals, físics i psicolò-

gics duradors (Ortega, 2000). Entre els símptomes característics destaquen:

- Efectes físics: elevada ansietat, dolor a l'estómac o al cap, alteracions del son, 

enuresi, etc.

- Trastorns en el comportament social: timidesa, fòbies i pors al centre educatiu, 

absentisme escolar o fugues, carència d'assertivitat, alteracions de la conducta i 

conductes d'evitació, etc. 

- Efectes acadèmics: menys capacitat de concentració, baix rendiment acadèmic, 

fracàs escolar, menys interacció amb el grup d'iguals, aïllament o rebuig social, 

etc.

- Efectes emocionals: sentiments d'inseguretat, soledat i infelicitat, baixa intel·li-

gència emocional, sentiments de culpabilitat, etc. 

- Efectes psicològics: baixa autoestima, síndrome d'estrès posttraumàtic (flash-

backs), depressió i fins i tot suïcidi.



·  Conseqüències per a l'agressor

Els agressors no són prou madurs com per assumir la complexitat psicològica de la situació 

en què estan immersos (Ortega, 2000) i els efectes que se'n desprenen per als altres i per a 

ells mateixos.

- Efectes socials: presenten dificultats en el compliment de les normes establertes, dete-

riorament moral, relacions socials negatives i nul·la capacitat d'autocrítica; associen el 

prestigi social a la violència; tenen problemes d'externalització (Lösel i Bender, 2011) com la 

implicació en conductes antisocials i consum d'alcohol i altres drogues (Cerezo i Méndez, 

2012 i 2013).

- Efectes psicològics: distorsió de la seva imatge. 

- Efectes escolars: baix rendiment acadèmic i fracàs escolar; rebuig al centre educatiu; 

inadaptació escolar; no segueixen el ritme d'aprenentatge del grup; han repetit curs alguna 

vegada (Cerezo, 1998; Pelegrín i Garcés de los Fayos, 2009).

- Efectes emocionals: manca d'empatia, falta de sentiment de culpabilitat, crueltat i insen-

sibilitat, ira i impulsivitat, baixa responsabilitat (Garaigordobil i Oñederra, 2010; Sánchez, 

Ortega i Menesini, 2012).

Les situacions d'agressió poden ser l'antesala d'una futura conducta delictiva, ja que valoren el 

fet violent com a socialment acceptable (Renda, Vassallo i Edwards, 2011). 

·  Conseqüències per als espectadors

Respecte als observadors passius, cal assenyalar els efectes següents (Fernández, 1998; 

Ortega, 2000; Garaigordobil i Oñederra, 2010):

- Efectes socials: falta de solidaritat, submissió, interiorització de conductes antisocials i 

delictives com a mode d'aconseguir objectius, etc.

- Efectes emocionals: por, pèrdua d'empatia, dessensibilització davant el dolor de l'altre, 

sentiments de culpabilitat, etc.

Els subjectes espectadors o neutres aprenen que la vida social funciona amb la "llei del més 

fort", fet que pot ser molt perillós (Ortega, 2000).   
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