GUIA DEL PROFESSOR
EDUCACIÓ PRIMÀRIA I EDUCACIÓ ESPECIAL
ANNEX 2. FACTORS DE RISC I ACTUACIÓ DAVANT L'ASSETJAMENT ESCOLAR
Elaborat per especialistes del Departament de Psicologia Evolutiva
de la Universitat de Múrcia
Colaboran:

Organizan:

1. FACTORS PERSONALS I CONTEXTUALS QUE
INCIDEIXEN EN L'ASSETJAMENT ESCOLAR
A la taula següent establirem un breu recorregut pels diferents factors de risc o de protecció
tant personals (cognitius, de personalitat, etcètera) com contextuals o ambientals (familiars,
socials i escolars) que faciliten o precipiten el desenvolupament de l'agressivitat, la
victimització, etcètera.

AGRESSOR

VÍCTIMA

Més incidència en els barons, edat per
sobre de la mitjana del grup aula (Cerezo,
1998); impulsivitat, egocentrisme
ELEMENTS
PERSONALS

(Serrano i Iborra, 2005); ansietat, baixa
tolerància a la frustració; falta d'empatia
(Armas, 2007), autoestima baixa en
comparació amb la resta del grup aula
encara que més alta que la de les
víctimes, escàs autocontrol, cerca de

Edat inferior als agressors i similar a l'edat mitjana
del grup aula; timidesa, retraïment, baixa
autoestima, alta ansietat, escàs autocontrol i
escassa ascendència social, etcètera (Cerezo,
2009) i amb més incidència en el sexe femení (Save
the Children, 2016).

sensacions, implicació en altres
conductes de risc (Cerezo i Méndez, 2012
i 2013; Méndez, 2013), etcètera.

Ús de la violència en la resolució de
AMBIENT
FAMILIAR

conﬂictes de parella o descendents;

Ambient familiar de sobreprotecció (Cerezo, 1998;

l'ús d'una disciplina inconscient i els

Ortega, 2000) tipus de relacions jerarquitzades

estils educatius de tipus permissiu,

entre germans (Piñero, López-Espín, Cerezo i

tolerant, així com l'autoritari, etcètera

Torres-Cantero, 2012).

(Calvo i Ballester, 2007; Cerezo, 1998).

Rendiment escolar baix, absentisme, la
AMBIENT ESCOLAR

repetició de curs ﬁns i tot fracàs escolar
(Cerezo, 1998). L'ambigüitat o l'absència
de normes de convivència (Ortega,
1998).

Falta d'experiència i recursos per tractar aquests
temes (Serrano i Iborra, 2005), encara que un cop
detectats es mostren molt sensibilitzats al
respecte.

Aprendre conductes agressives a
GRUP D'IGUALS

través de l'observació d'aquestes
conductes en altres subjectes o les
respostes socials del grup en donar-hi

Patrons de submissió i baixa autoestima.
Necessitat d'acceptació.

suport (Armas, 2007).

Permissivitat social envers la violència
transmesa a través del modelatge als
AMBIENT SOCIAL

mitjans de comunicació (Calvo i

Percepció de la diferència com a una cosa

Ballester, 2007; Fernández, 1998) i ús

negativa. Temor a mostrar-nos vulnerables.

de les noves tecnologies amb la

Intolerància envers els altres. Llei del silenci.

ﬁnalitat d'intimidar o desprestigiar la

Indefensió.

víctima (Sanmartín, Gutiérrez, Martínez
i Vera, 2010).

2. QUÈ PODEM FER DAVANT L'ASSETJAMENT ESCOLAR
Després dels factors de risc esmentats per a la victimització o l'agressivitat que ens
permeten identiﬁcar les situacions d'assetjament escolar, considerem rellevant conèixer
com es pot actuar per fer front a aquestes situacions. Estructurarem els possibles passos
que seguirem per prevenir i intervenir davant una situació d'assetjament escolar de
manera general. No obstant això, cada centre, cada cas, cada alumne estan marcats amb
una inﬁnitat de peculiaritats, per la qual cosa en cap moment us podem oferir fórmules
màgiques.

2.1. SENSIBILITZACIÓ
Generalment, es considera que els docents estan insuﬁcientment preparats per enfrontar-se
a l'assetjament escolar (Estudi Internacional sobre Ensenyament i Aprenentatge, TALIS
—Teaching and Learning Internacional Survey—, de l'OCDE, 2009) i en ocasions actuen de
maneres diferents davant un mateix incident, conﬁgurant un ampli ventall de respostes que
oscil·la d'un extrem a l'altre en funció de la gravetat que li atribueixen, sense saber
exactament com actuar. Per aquest motiu, considerem essencial la formació del professorat
en assetjament escolar per poder reconèixer, prevenir i intervenir davant de possibles
situacions en l'àmbit escolar.

Formació del professorat i de les famílies a través d'escoles de pares, cursos
telemàtics, informació disponible a la web.
Campanyes de sensibilització davant l'assetjament (murals, cartells, videofòrum,
assemblees temàtiques sobre l'assetjament escolar, circulars, difusió d'informació
a la web, etcètera).
Fòrum educatiu contra l'assetjament escolar. Disposar a la xarxa d'un punt on
debatre per part de la comunitat educativa al voltant d'aspectes rellevants sobre
l'assetjament escolar.
Difusió d'estadístiques dels informes nacionals, però sobretot dels informes
realitzats al centre.
Reﬂexió del currículum de cada assignatura, identiﬁcant les unitats didàctiques
en què es poden fer inclusions en aquesta realitat, per contribuir a una major
sensibilització envers aquesta realitat.
Treballar des de l'acció tutorial l'anàlisi de les normes de convivència de l'aula i la
seva rellevància per a l'assetjament escolar.

2.2. MESURAMENT. Tècniques i instruments d'avaluació
Si s'ha detectat la presència de factors de risc per a la victimització o per a l'agressivitat en
l'àmbit escolar, cal mesurar el problema per analitzar l'alumnat implicat. L'orientador pot
assessorar en la selecció de la tècnica i l'instrument d'avaluació que cal emprar. Tot seguit,
s'exempliﬁquen algunes tècniques i instruments existents.

TÉCNICA

DESCRIPCIÓ

EXEMPLES

Permetrà analitzar els comportaments,

Entrevista

les cognicions i les emocions

http://www.educantabria.es/docs/planes/convive

problemàtics associats als problemes

ncia/protocolo_actuacion_escolar.pdf

de convivència, així com als
antecedents i a les conseqüències.

Cal elaborar un registre observacional
de pensaments, conductes i
sentiments concrets i mesurar-ne la
Observació/
autoobservació

freqüència o durada. Es recomana
obtenir l'índex de ﬁabilitat del registre i
l'autoobservació i autoregistre per

http://diversidad.murciaeduca.es/orientamur/gesti
on/documentos/protocolo_acoso.pdf

contrarestar possibles efectes negatius
derivats d'introduir un observador en un
context natural.

És una de les més generalitzades. És
barata i fàcil d'aplicar. Hi ha una gran
diversitat de qüestionaris, la majoria
Qüestionaris/test

dirigits als alumnes, tot i que també se

Fitxa 1 adjunta al document.

n'han elaborat per als docents i les
famílies, centrats en la percepció que
tenen d'aquests successos i els efectes
que promouen en ambdós contextos.

Recomanacions:
Cercar formes de mesurament complementàries per no emprar sempre la mateixa
tècnica.
Repetir el mesurament per dur-ne un seguiment.
Elaborar informes estadístics senzills i fer-los públics a la comunitat escolar.
Concretar propostes d'actuació derivades de les dades obtingudes.
.

2.3. PREVENCIÓ
Hi ha diverses maneres d'intervenció i la prevenció n'és una. Són programes i actuacions
encaminats a millorar la qualitat de vida de les persones i evitar o reduir la freqüència amb
què apareixen determinats problemes, en aquest cas, l'assetjament escolar. Té un caràcter
més general i globalitzador, ja que amplia les dimensions d'actuació, i se centra principalment en el desenvolupament i la potenciació dels valors que actuen com a compensadors
de la conducta violenta. Tot i que generalment es desenvolupen des del PAT (Pla d'Acció
Tutorial), considerem que es pot i s'ha d'implicar la totalitat de la comunitat educativa i
s'ha d'abordar de manera transversal, de manera que s'ampliﬁquin les possibilitats d'èxit
de la prevenció.

La prevenció de l'assetjament escolar es
mou al voltant de tres grans eixos:
ensenyar a ser persona, ensenyar a
comportar-se i ensenyar a conviure..

Ensenyar a ser persona: el professorat té un paper fonamental
en la construcció i el desenvolupament de la identitat personal, així
com de l'autoestima i l'autoconcepte, ja que totes les àrees en són
propícies. En la construcció de la identitat personal cal desenvolupar:
habilitats d'interacció social, habilitats relacionades amb els
sentiments i les emocions, habilitats per resoldre conﬂictes
interpersonals, etcètera..

Ensenyar a comportar-se: està relacionada amb la línia
d'ensenyar a conviure, ja que les diﬁcultats per comportar-se de
manera correcta es relacionen amb les diﬁcultats de l'individu per
adaptar-se adequadament. El docent pot promoure activitats
cooperatives, treballar els temes morals i ètics, les habilitats socials,
etcètera.

Ensenyar a conviure: es relaciona amb una de les funcions
essencials del centre educatiu, que és contribuir a la socialització de
l'alumnat. Així doncs, cal promoure el respecte, el diàleg i la
convivència entre els estudiants per prevenir problemes de
convivència com l'assetjament escolar.

Com que són eixos amplis, les actuacions preventives poden ser múltiples, des de les
campanyes de sensibilització anteriors ﬁns a actuacions dutes a termes per part del
professorat a qualsevol de les assignatures o l'aplicació de programes destinats a la
potenciació de l'alumnat.

Recomanacions:
Valorar la prevenció com a pas essencial en l'assetjament escolar.
Potenciar valors com el diàleg, l'assertivitat, l'escolta activa, la diversitat, el respecte,
l'empatia, etcètera.
Mostrar tolerància zero davant qualsevol conducta violenta, per mínima que sigui.
Relacionar els continguts de cada assignatura amb els d'assetjament escolar (es pot
consultar el document 2 de vinculació amb el currículum).
Recopilar una bateria d'activitats que es poden aplicar en el marc del PAT i des de
cada assignatura.
Promoure el compromís de tots davant d'aquest problema.
Potenciar la denúncia d'aquests casos trencant la llei del silenci. Si calles davant
l'assetjament passes a ser-ne còmplice.
Elaborar un repositori de programes preventius que tingui en compte les dimensions
que s'ofereixen tot seguit i que parteixi dels exemples que s'exposen a la ﬁtxa 2
adjunta al ﬁnal d'aquest document.
Aplicar programes preventius que potenciïn el desenvolupament d'habilitats socials,
la conducta prosocial, l'autoconcepte, l'autoestima, la resolució de conﬂictes,
etcètera.

A l'hora de seleccionar una determinada intervenció educativa cal tenir en compte les
característiques particulars del context escolar. Per tant, tot seguit, comentarem alguns
programes de prevenció que es puguin dur a la pràctica, encara que som conscients de
l'existència de molts altres; per això invitem el professorat a ampliar considerablement el que
mostrem en aquest document amb les cerques pròpies.
PProgrames de prevenció:
● Programes de desenvolupament personal, social i moral.
● Programes de millora de l'autoestima, l'autocontrol, etc.
● Programes de desenvolupament d'activitats socials i relacionals.
● Programes d'aprenentatge de normes.
● Programes de millora de la convivència escolar.

2.3. INTERVENCIÓ ESPECÍFICA/CORRECTIVA
Generalment, després d'aplicar els passos anteriors, l'assetjament escolar es veu
reduït considerablement, però tot i això podem trobar alguna relació
d'agressió-victimització que requereixi una intervenció més especíﬁca.
Habitualment, els programes d'intervenció solen tenir un caràcter global i també
inclouen la prevenció; i a la inversa, de vegades els programes de prevenció
inclouen aspectes especíﬁcs de la intervenció correctiva aplicats un cop s'ha
ratiﬁcat la situació d'assetjament escolar. Per tot això, s'han recollit conjuntament
els programes d'intervenció preventiva/correctiva en la ﬁtxa 2, que
acompanya aquest document. D'aquesta manera, serà el centre, si treballem
en l'àmbit macro, o el docent, si ho fem en l'àmbit micro, els qui determinaran i
seleccionaran les intervencions que es duran a terme.
Atès que a la ﬁtxa 2 només s'exposa una mostra dels programes existents, es
recomana que el centre ampliï el llistat fent noves cerques que incloguin no
només el panorama nacional, sinó també l'internacional si ho consideren oportú.
Tot seguit s'exposen algunes dimensions temàtiques dels programes d'intervenció especíﬁcs d'assetjament escolar que poden facilitar la cerca. No obstant això,
els protocols d'actuació també són una mesura d'intervenció davant l'assetjament escolar.

Programes d'intervenció correctiva:
Programes de mediació.
Programes de bullying o assetjament escolar.
Programes de ciberbullying.
Programes de modiﬁcació de la conducta, de
desenvolupament personal, d'exercici de comportaments
prosocials, etc.
Protocols d'actuació davant l'assetjament escolar.

3. PROTOCOLS D'ACTUACIÓ
Són diversos els exemples de protocol d'actuació que faciliten una sèrie de passes que
cal seguir davant l'assetjament escolar. Tot seguit n'exposem alguns a tall d'exemple,
però convidem els docents i els alumnes a fer el seu propi protocol d'aula seguint
l'activitat 4 de la unitat didàctica. També es faciliten alguns enllaços web amb exemples de protocol d'actuació (ﬁtxa 3).

3.1. PROTOCOL D'ACTUACIÓ DEL PROFESSOR
Mantenir-se informat i sensibilitzat respecte a l'assetjament escolar.
Cercar assessorament per part del Departament d'Orientació.
Mesurar amb regularitat l'assetjament per poder identiﬁcar casos concrets, controlar-ne l'evolució i dissuadir futurs
agressors.
Informar de manera general i per diverses vies les famílies de les iniciatives d'assetjament escolar i de manera
especíﬁca i setmanal els pares els ﬁlls dels quals s'hi trobin directament implicats.
Posar en pràctica mesures preventives per evitar el sorgiment de casos d'assetjament.
Garantir el dret a la víctima de ser protegida, amb la major discreció possible, preservant-ne l'anonimat.
Promoure la sortida de l'assetjador del cercle viciós de l'agressió.
Augmentar la vigilància i l'observació especíﬁca tant de l'assetjador com de la víctima.
Implicar els alumnes en la creació d'un marc protector de la victimització a través d'iniciatives com el cercle
d'amics, la tutorització entre iguals, el mètode Pikas, els alumnes ajudants, els equips de mediació, etc.
Sol·licitar la col·laboració de les famílies, tant de la víctima com de l'assetjador, per promoure el canvi de patró
conductual.
Entrevistar tots els implicats per poder conﬁrmar la situació d'assetjament i elaborar un informe escrit.
Promoure la mediació, és a dir, l'escolta activa de les diverses versions dels alumnes implicats i adoptar una
política ferma de tolerància zero a la violència, encara que considerem que la gravetat sigui mínima.
Detectar i sancionar les conductes especíﬁques d'assetjament i violència escolar, així com les reincidències.
Establir les mesures de sanció que s'aplicaran en l'àmbit de l'aula i del centre escolar. És més efectiva una sanció
dins de les instal·lacions del centre educatiu, com les tasques de neteja, l'endreça de les aules o el suport a altres
alumnes, que no pas l'expulsió.
Adoptar mesures que afavoreixin la integració de l'agressor en el grup, tot respectant els drets i els interessos dels
altres, així com la posada en pràctica de programes de modiﬁcació de la conducta.
Oferir a l'agressor la possibilitat de canvi a través d'un contracte en què es comprometi a participar en activitats i
estratègies per millorar les seves habilitats socials i de gestió de conﬂictes.
Consensuar amb els policies assignats al centre la tipiﬁcació de conductes i les sancions.
Sol·licitar ajut extern si es conﬁrma la situació d'assetjament escolar i posar-ho en coneixement dels serveis
competents (Conselleria d'Educació, inspector d'Educació de la zona, l'Observatori de Convivència, el Servei
d'Atenció a la Infància, l'Adolescència i la Família, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, la Fiscalia de Menors i els
Serveis Socials).

3.2. PROTOCOL D'ACTUACIÓ DE L'AGRESSOR
Prendre consciència dels efectes negatius que l'assetjament té per als altres
(empatia) i per a un mateix (autocrítica).
Voler convertir-te en una persona millor és fonamental per trencar l'espiral de
violència en què estàs atrapat.
Demanar ajuda als professors, companys i familiars per aprendre alternatives de
comportament diferents a la violència.
Signar el contracte que et compromet a aprendre habilitats socials i a gestionar els
conﬂictes.
Reconèixer els teus errors, demanar perdó i manifestar la teva intenció d'acabar
amb la conducta violenta.

3.3. PROTOCOL D'ACTUACIÓ DE LA VÍCTIMA
Buscar formes d'acabar amb l'assetjament. No rendir-te.
Exigir que els professors et protegeixin.
Aprendre a defensar-te sense ser violent. Reivindicar els teus drets sense atropellar a ningú.
Trencar amb les pors que sostenen el silenci. Explicar-ho als pares, professors i amics.
Quantes més persones n'estiguin al corrent, més protegit estaràs.
Demanar als pares que informin per escrit el centre escolar de la situació d'assetjament.
Exigir, amb seguretat en tu mateix, que s'acabi l'assetjament i mostrar el teu descord envers
aquestes conductes.
Anar a l'escola sense por i feliç: l'agressor veurà que la seva intimidació no és efectiva i pot
desistir.

3.4. PROTOCOL D'ACTUACIÓ DELS ESPECTADORS
Diferenciar la conducta de "delatar" de la conducta de "denunciar" el sofriment d'un
company.
Mantenir una postura de tolerància zero envers la violència. No tolerar l'assetjament.
Si calles, n'ets còmplice.
Dir a l'agressor que hi ha altres formes de gestionar el conﬂicte i ajudar-lo a trencar
la cadena que el lliga a la conducta violenta.
Expressar els efectes negatius de l'assetjament per a la víctima, per a l'agressor i per
a tu mateix com a espectador.
Comunicar la situació d'assetjament als professors o als pares perquè t'ajudin a reaccionar-hi.

3.5. PROTOCOL D'ACTUACIÓ DE LA FAMÍLIA
Estar informat i sensibilitzat sobre el problema de l'assetjament escolar.
Escoltar activament el ﬁll i observar-ne de manera crítica la conducta i
el comportament.
Preguntar més per l'estat emocional dels ﬁlls, què els preocupa, les
relacions entre iguals, etc.
Conﬁar en els missatges dels nostres ﬁlls i dotar-los de credibilitat. Si
se'ls posa en dubte, es tancaran en la llei del silenci.
Exigir el dret a ser informat de les situacions d'assetjament escolar, així
com de les mesures aplicades.
Demanar un control més estricte de l'assetjament escolar.
Informar per escrit el centre escolar de la situació d'assetjament que viu
el nostre ﬁll, tant si és agressor com víctima, i sol·licitar una reunió.
No animar ni premiar amb afalacs una conducta violenta per mínima
que pugui ser.
Mantenir una reunió amb l'equip directiu del centre per veure quines
mesures s'han posat en marxa i com s'afrontarà la situació.
Sol·licitar una reunió amb els policies assignats al centre o acudir a la
comissaria per parlar amb els policies especialitzats en assetjament escolar.
Cercar l'assessorament de l'Asociación Española para la Prevención del
Acoso Escolar (http://www.acoso-escolar.es/ )
Acudir a un equip especialitzat si observeu canvis de comportament
preocupants (disminució del rendiment escolar, por a anar a l'escola,
estat d'ànim depressiu...).
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FITXA 1.
QÜESTIONARIS PER MESURAR L'ASSETJAMENT ESCOLAR
INSTRUMENT
Qüestionari sobre intimidació i maltractament
entre iguals (Ortega, Mora- Merchán i Mora, 1995)

BREU DESCRIPCIÓ
Instrument de 30 preguntes sobre les situacions
d'assetjament observades o experimentades com
a intimidador o intimidat. Destinat a Secundària.
Permet avaluar la posició sociomètrica

Test Bull-S (Cerezo, 2000, 2012)

(acceptació-rebuig), la dinàmica del bullying (perﬁls
d'agressor, víctima, víctima-provocador) i els
aspectes situacionals.

Qüestionari sobre intimidació i maltractament
entre iguals CIMEI (Avilés, 2002a).

Qüestionari sobre concepcions d'intimidació i
maltractament entre iguals PRECONCIMEI (Avilés,

Mesura aspectes situacionals de l'alumnat i de les
intimidacions, deﬁneix el perﬁl de les víctimes, dels
agressors i dels espectadors i proposa solucions.

Consta de 12 ítems sobre els actes d'intimidació.

2002b).
Recapta informació sobre la visió de l'espectador de
Qüestionari sobre violència escolar: el
maltractament entre iguals en l'Educació
Secundària Obligatòria (Defensor del Poble, 2000
i 2007)

Sociograma del maltractament: Sociobull (Avilés i
Elices, 2003)

Avaluació d'actituds violentes i del clima escolar
en situacions d'agressivitat en l'alumnat de

l'assetjament escolar; relacions socials i sentiments
viscuts per l'estudiant; tipus de maltractament dels quals
pogués ser víctima i freqüència; característiques de
l'agressor; lloc d'ocurrència; sol·licitud d'ajuda, etcètera.

Recull informació de l'alumnat i del professorat sobre
el grup aula respecte a les característiques dels
agressors, les víctimes i els observadors.

Conductes disruptives en el centre; adaptació al centre;
situacions agressives en el centre i altres qüestions.

Secundària (Infante et al., 2003)

Qüestionari sobre problemes de convivència
escolar (Gázquez et al., 2005)

Assetjament i violència escolar (AVE) (Piñuel i

Problemes amb el consum de drogues, problemes de
violència escolar, etcètera. Es pot aplicar a l'alumnat, al
professorat i a la família.

Permet identiﬁcar les situacions d'assetjament escolar

Oñate, 2006)

(bullying) i alguns dels danys psicològics associats.

Avaluació de la convivència escolar (CONVES)

Avalua el possible grau d'assetjament (bullying) que

(García Rincón, 2006)

pot tenir cada alumne.

Fitxa 2: PROGRAMES DE PREVENCIÓ / D'INTERVENCIÓ DE
L'ASSETJAMENT ESCOLAR
PROGRAMES

DESCRIPCIÓ
Habilitats bàsiques d'interacció social; habilitats per

Programa d'ensenyament d'habilitats d'interacció
social (PEHIS) per a nens i adolescents (Monjas 1992 i
2004)

fer amics; habilitats conversacionals; habilitats
relacionades amb els sentiments i les emocions;
habilitats per afrontar i resoldre problemes
interpersonals, i habilitats per relacionar-se amb els
adults.

Com promoure la convivència: programa

Comunicació interpersonal; assertivitat; emocions,

d'assertivitat i habilitats socials (PAHS)

interaccions socials positives i interaccions socials

(Monjas, 2009)
La convivència escolar: què és i com cal
abordar-la (Ortega, 1998)
Educar la convivència per prevenir la violència
(Ortega, 2000)

Programa d'educació per a la convivència
Quadern d'habilitats socials (Acosta, López
Megías, Segura i Rodríguez, 2003)

difícils.
Assumpció de responsabilitats, l'assertivitat i el
desenvolupament de l'empatia.

A través de la convivència es combat la violència.

Habilitats socials: escoltar, iniciar i mantenir una
conversa, formular una pregunta, donar les gràcies,
demanar ajuda, participar en una activitat ja iniciada,
demanar disculpes i seguir instruccions.
Autoconcepte i la construcció personal, solució de

Ensenyar a ser persona i a conviure. Un programa

problemes interpersonals, assertivitat, negociació i

per a Secundària (Trianes i Fernández-Figarés,

gestió democràtica de la convivència, mediació en
conﬂictes, normes del centre, ajuda entre companys, la

2001)

solidaritat i el voluntariat induït.
Permet adoptar les decisions necessàries que
CONVES. Programa per millorar la convivència
escolar (García Rincón i Vaca, 2006)

garanteixin la seguretat dels alumnes agredits, les
mesures dirigides als alumnes agressors, qui són els
alumnes observadors i tolerants i com modiﬁcar-ne
l'actitud passiva.
L'autoconcepte, la imatge dels companys del grup,

Intervenció psicològica amb adolescents. Un programa

l'empatia, l'ansietat, la capacitat d'analitzar sentiments,

per al desenvolupament de la personalitat i l'educació

les estratègies cognitives per a la resolució de

en drets humans (Garaigordobil, 2000)

situacions socials, els prejudicis i altres conductes
socials.

Ser persona i relacionar-se (Segura, 2004 i 2005)

Educació emocional per a la prevenció de la
violència (Caruana, 2005)

Habilitats cognitives, el creixement moral i habilitats
socials.
Educació emocional i autocontrol emocional.

PROGRAMES

DESCRIPCIÓ

Programa d'intervenció sòcioemocional per

Desenvolupament sòcioemocional, especialment

promoure la conducta prosocial i prevenir la

el desenvolupament prosocial (valors, conductes

violència (Garaigordobil, 2005)

socials positives, etcètera).

Autocontrol, metacognició, habilitats socials, habilitats
Programa de pensament prosocial

de resolució de problemes interpersonals, raonament

(Garrido, 2005a i 2005b)

crític, pensament creatiu, presa de perspectiva social,
millora de valors i gestió emocional.

Millora el clima del centre i el desenvolupament
Alumne ajudant (Fernández, Villaoslada i Funes,
2002)

personal i social d'ajudants i d'ajudats. Formació als
alumnes ajudants en: principis ètics, l'escolta activa, la
resolució de conﬂictes i la derivació de casos.

Prevenció de la violència i lluita contra l'exclusió
(Díaz-Aguado, Martínez i Martín, 2004)
Intervenció psicoeducativa i tractament
diferenciat del bullying. Conscienciar, informar i
prevenir. El programa CIP (Cerezo, Calvo i
Sánchez, 2011)
Programa d'intervenció per prevenir i reduir el
ciberbullying. Ciberprogram 2.0 (Garaigordobil i
Martínez-Valderrey, 2014)

Activitats per als adolescents i per a la intervenció
amb la família.
Estratègies aplicades a cada nivell de la comunitat
educativa (institució, pares, professors i alumnat), tant
de Primària com de Secundària.

Empatia, escolta activa, habilitats socials, estratègies
de control de l'ira i l'impulsivitat, resolució de conﬂictes,
etcètera.

Accions didàctiques per desenvolupar als centres
Ciberbullying. Prevenir i actuar. Guia de recursos

educatius, pautes per a la intervenció, recursos i

didàctics per a centres educatius (Luengo, 2014)

referències innovadors així com referències jurídiques
d'especial rellevància.

Fitxa 3: RECOPILACIÓ DE WEBS DE
PROTOCOLS D'ACTUACIÓ DAVANT
L'ASSETJAMENT ESCOLAR
Tot seguit es mostren alguns exemples en què s'inclouen protocols d'actuació variats. La
llista no és exhaustiva i no hi ha tots els que existeixen ni tots els que existeixen són els que
hi ha. De manera que pots fer la teva pròpia cerca per completar aquesta llista amb altres
exemples que et siguin d'utilitat i a partir d'aquí elaborar el protocol d'actuació tenint en
compte les característiques particulars del teu centre.

http://aepae.es/protocolo-de-actuacion
http://www.educantabria.es/docs/planes/convivencia/protocolo_actuacion_escolar.pdf
http://www.madrid.org/dat_sur/site/convivencia/acoso_escolar/ACOSO_ESCOLAR_Protocolo_
correccion_y_sancion.pdf
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/pr
otocolo_acoso.html
http://www.prl-sectoreducativo.es/protocolo-actuacion-acoso-escolar.html
http://www.observatorioperu.com/lecturas%202010/marzo%202010/Protocolo%20De%20Actua
cion%20Ante%20Situaciones%20De%20Acoso%20Escolar..pdf
http://www.deciencias.net/convivir/2.protocolos/P.acoso.maltrato/Protocolo_Acoso(M.Catalan)3
7p.pdf
http://www.heidelbergschule.com/Docs/ProtocoloActuacionAcosoEscolar.pdf
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INSTRUMENT
Qüestionari de ciberbullying (Ortega,
Calamaestra i Mora-Merchán, 2007)

BREU DESCRIPCIÓ
Permet detectar situacions d'intimidació i
maltractament entre iguals a través de les noves
tecnologies (telèfon mòbil i internet).

Qüestionari d'avaluació de problemes

Permet avaluar els problemes de la convivència

de convivència escolar (CPCE) (Peralta

escolar des de la perspectiva de l'alumnat i del

et al., 2007)

professorat.
Avalua el ciberbullying en situacions com: enviar

Qüestionari de ciberbullying (CBQ) (Calvete,
Orue, Estevez, Villardón i Padilla, 2010)

missatges amenaçadors o intimidatoris a algú; suplantar
la identitat (hacking); gravar agressions a través del
telèfon mòbil; excloure a algú en línia, etcètera.
Programa informàtic que permet fer anàlisis

SOCIOMET (González Álvarez i García Bacete, 2010)

sociomètriques.

Mesura: la violència del professorat cap a l'alumnat, la
Qüestionari de violència escolar (CUVE)
(Álvarez-García, Núñez, Rodríguez, Álvarez i
Dobarro, 2011)

violència física directa entre estudiants, la violència
física indirecta per part de l'alumnat, la violència verbal
de l'alumnat envers el professorat, l'exclusió social, la
disrupció a l'aula i la violència a través de les noves
tecnologies de la informació i la comunicació.

Ciberbullying. Screening d'assetjament entre
iguals (Garaigordobil, 2013)

Avalua els nivells de victimització, agressió, observació
i victimització agressiva davant diversos tipus de
bullying (físic, verbal, social i psicològic) i ciberbullying.

