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1-   ANTECEDENTS 

  

En els últims anys, el CVC ha mostrat un enorme interés per les situacions que posen de 

manifest l'existència de comportaments socials violents contra diversos col·lectius. Així, hem 

aprovat recentment informes sobre la violència de gènere o la que s'exerceix contra la gent 

gran. És el moment de tornar a abordar l'assetjament i la violència a l'escola. El problema 

afecta la convivència als centres, genera greus danys  personals i col·lectius, en particular 

entre els adolescents, i afecta el mateix concepte de la "escola democràtica”. 

  

Estem davant d'una situació greu i complexa que el CVC ja va analitzar en l’Informe sobre 

violència escolar, aprovat en la sessió plenària del 26 de febrer de 2007, on es van apuntar 

algunes recomanacions que continuen plenament vigents.  

  

Entre altres qüestions, es plantejava la necessitat ineludible de prendre mesures encaminades 

a introduir canvis en l'escala de valors adoptada per molts jóvens (sovint apresa en l'entorn 

familiar), afectats per un model social que en bona part no considera la importància de l'esforç 

personal i col·lectiu, substituït per la competència en aspectes banals, i menysprea el paper de 

l'autoritat fonamentada en el saber, en la responsabilitat i en el reconeixement i el respecte del 

proïsme. 

  

Hem d'assenyalar que els comportaments, que els ciutadans espanyols ja consideraven molt 

alarmants a partir del 2002 (CIS 2002), continuen augmentant. Segons les dades del Ministeri 

d'Educació, els casos de l’anomenat bullying o assetjament escolar es van incrementar un 80% 

en  2016, més de 1200 casos, amb un creixement molt notable entre els menors de 7 anys.  A 

més es produeixen amb pareguda intensitat en els països del nostre entorn. S'han realitzat 

estudis comparatius en diversos països europeus, i la lluita contra l'assetjament escolar forma 

part d'alguns programes europeus, com el Dafne (1997), en les seues diverses edicions. 

 

Atés que l'eradicació de la violència escolar es relaciona amb la construcció d'una escola 

democràtica, hem d'estudiar quines mesures s'impulsen en el marc de l'aprovació de la nova 

Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, dins de la qual la UNESCO llança a nivell 

regional la campanya E2030, Educació per a transformar vides, que consisteix en una sèrie de 

materials que difonen les metes plantejades a escala mundial per a «garantir una educació 

inclusiva, equitativa i de qualitat, que promou l'aprenentatge durant tota la vida». 

  

Una altra de les raons que ens porta a plantejar este informe és el convenciment de totes les 

conseqüències futures que tenen estos comportaments en les relacions socials. De fet, és 
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evident que certes actuacions violentes, “apreses” i “reproduïdes” des de les etapes escolars, 

acaben consolidant-se en un model de comportament posterior, per això la necessitat 

d'intervindre des dels poders públics, per a evitar que s'incremente la violència en els espais 

interpersonals.  

  

La situació és tan preocupant que fa pocs dies les Corts Valencianes han aprovat la creació 

d'una comissió parlamentària per a estudiar l'assetjament escolar. 

  

En l'elaboració d'este text han sigut molt valuoses les aportacions realitzades per  M. Ángeles 

Llorente Cortes, de l’MRP i professora de l'IES de Bunyol; Catalina Machado Caparrós, directora 

de l'IES Isabel de Villena de València; Mónica Añón i Estefania Sanz, tècniques de la 

Conselleria d'Educació, especialistes en qüestions relacionades amb l'assetjament escolar. Les 

seues opinions i comentaris ens han ajudat a elaborar este informe. 

  

2-   DEFINICIÓ I CAUSES DE L'ASSETJAMENT ESCOLAR 

  

En general s'entén per bullying, assetjament o maltractament escolar tot tipus de violència, 

psicològica, verbal i física que es produeix entre escolars, de manera reiterada, durant un 

temps dilatat, als centres escolars, en el seu entorn o en les xarxes socials, on es denomina 

ciberassetjament. 

  

Per a evitar caure en anàlisis excessivament simplistes, hem d'emmarcar el context mundial en 

què l’assetjament es produeix. La injustícia social, la pobresa, els desastres ecològics, 

l'explotació, la marginació i l'exclusió, les guerres preventives, les de domini i poder, la tortura 

i altres, són formes de violència profundament instal·lades a escala planetària, i les agressions 

als més dèbils, la violació dels drets fonamentals, la falta de treball, d'aliments, de medicines, 

afecten milions de persones en tot el món. 

 

En el cas del nostre país, hem d'afegir a este context general factors com l'existència de  4,5 

milions d’aturats i aturades, la reducció de la renda disponible, l'existència de més d’1,5 

milions de famílies sense cap ingrés, els denominats treballadors pobres, el creixent nombre 

de desnonaments, de xiquets mal nodrits, l'augment de l'exclusió social. Tot això genera una 

societat cada vegada més violenta, en què el plantejament i la defensa dels valors positius 

troben poc eco. 

  

Cal considerar que, en contextos no violents, el xiquet aprén des de ben prompte que és més 

eficaç expressar el que vol a través del llenguatge que a través de la violència, mentre que, en 

mitjans hostils, o de conductes impredictibles i violentes, s'aprén que la violència i l'agressió 

poden ser mitjans útils per a aconseguir determinats objectius i i resoldre conflictes. El 

resultat, en este últim cas, és un menor amb un repertori limitat de conductes socialment 

ajustades, un menor que ha aprés que, a través de mitjans coercitius, pot controlar els altres, 

que acaba manifestant formes greus de conducta antisocial i que transfereix el seu mode 

d'actuar violent a múltiples situacions. 
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Estos problemes sembla que són resistents al canvi i difícils de tractar, la qual cosa pot 

inclinar-nos a pensar que la conducta violenta és persistent a través del temps i les 

generacions, i constitueix un clar predictor del comportament violent en l'edat adolescent, del 

fracàs acadèmic i d'una àmplia varietat de dificultats socials i emocionals en l'edat adulta. Cal 

deduir, fins i tot, que un tipus de violència porta a un altre, i que l'assetjador infantil, si té èxit, 

pot convertir-se, ja d'adult, en un assetjador laboral o sexual, en un subjecte antisocial que a 

través de la vida deixa un seguit d'actes violents, d'agressions, de coercions, de 

manipulacions.   

  

D'altra banda, la intensa relació que existeix entre el funcionament de la societat i el 

funcionament familiar fa que les estructures i les dinàmiques familiars tradicionals es vegen 

fortament afectades i modificades per canvis socials, i que els pares, les mares i els fills es 

vegen en la necessitat de modificar els seus antics patrons d'interacció i convivència familiar, 

per a adaptar-los a noves fórmules que donen resposta als actuals requeriments, demandes i 

situacions socials i familiars. 

  

Este procés de ràpida adaptació dels patrons d'interacció i convivència familiar a les noves 

demandes socials no resulta fàcil ni senzill. 

  

D'altra banda, estos desencontres interpersonals entre pares i mares i fills poden estar de 

vegades associats a problemes de relació i implicació en altres contextos educatius i socials: 

falta d'implicació i compromís en les tasques escolars, increment del fracàs escolar, 

agressivitat i violència en les aules i en els barris, delinqüència, assetjament i abús entre els 

jóvens, etc. 

  

En un marc on tradicionalment la família no explicita les seues normes de convivència, on les 

funcions, drets i deures de cada membre se solen donar per suposats, però no es contrasten ni 

es dialoguen la majoria de les vegades, on el temps de comunicació i convivència entre pares i 

mares i fills és cada vegada més escàs, en què els mitjans i les tecnologies de la informació i la 

comunicació solen introduir valors en els menors substancialment diferents dels que la gent 

gran intenta transmetre'ls, no sorprén que s'advertisca cada vegada més que els adults amb 

responsabilitats educatives familiars arriben a dubtar de les seues competències i habilitats per 

a exercir positivament la seua funció parental. 

  

Alguns pares i mares perceben la necessitat d'incrementar els seus coneixements sobre 

estratègies educatives amb els fills, i altres associen les seues necessitats educatives amb 

situacions personals i emocionals més difícils d'abordar, com ara inseguretat, bloqueig 

emocional i culpabilitat, la qual cosa, de vegades, els indueix a delegar part de les seues 

responsabilitats educatives en altres professionals i institucions, com els centres escolars o els 

servicis socials, que, per la seua banda, no sempre poden absorbir i donar resposta a totes les 

demandes familiars. 

   

A més d'estes qüestions cal introduir altres variables com l'organització escolar, els horaris, la 

falta de formació inicial i permanent del professorat per a abordar la resolució dels conflictes... 
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L'escola, els sistemes educatius, formen part d'estes societats violentes, no són illes al mig del 

món. Estan immerses en la societat i participen dels seus problemes.  

  

Si esta és la realitat, hem d'aprendre a viure en ella, a combatre els seus efectes no desitjats i 

a generar actituds i estratègies que ens permeten millorar-la i canviar-la. Haurem de formar-

nos individualment i col·lectiva per a fer front a tota classe de situacions, dificultats i conflictes 

inherents a la vida en societat. 

  

No obstant això, les intervencions requereixen recursos humans i materials, i el clima generat 

per una austeritat que pretén retallar els servicis públics impedeix el desenvolupament dels 

projectes interdisciplinaris necessaris per a abordar els objectius de programes com ara: 

«Educar en positiu». 

  

3-   L'ASSETJAMENT COM A FENOMEN POLIÈDRIC 

  

L'assetjament té nombroses connotacions i es manifesta de maneres molt diverses. En primer 

lloc, convé aclarir que no tota agressió entre xiquets/es pot qualificar-se d'assetjament, encara 

que totes siguen reprovables i susceptibles d'intervenció. L'assetjament escolar és un tipus 

específic de violència que té tres components bàsics: el desequilibri de forces entre la persona 

agredida i l'agressora, la intenció clara de fer mal (físic i/o psicològic) i la reiteració en la 

conducta. 

  

Així doncs, l'assetjament és una forma de maltractament en què una persona o grup de 

persones agredeixen una altra des d'una situació de poder, considerant la víctima vulnerable i 

generant-li indefensió. Esta acció és intencionada, i  encara que de vegades no se siga 

conscient del mal que produirà, sí que hi ha la intenció d'agredir. La repetició de les agressions 

durant llargs períodes de temps és inherent al terme assetjament, i genera temor i patiment 

permanent en la víctima. 

  

L'assetjament pot ser físic, sexual, verbal, relacional i social i contra la propietat. Els diferents 

tipus d'assetjament poden manifestar-se de manera directa, indirecta o dels dos al mateix 

temps. En l'assetjament directe es dóna una confrontació directa amb la víctima i es 

produeixen agressions com ara insults, burles, amenaces, espentes, abusos, pallisses, etc. 

L'assetjament indirecte es manifesta en forma de maledicències, notes ofensives, difusió de 

falsos rumors, robatoris, invisibilitat deliberada de la víctima, execució de pintades insultants, 

etc., que busquen l'aïllament de la persona i el rebuig de les altres. 

  

Mereix una menció especial el ciberassetjament, que utilitza mitjans electrònics, especialment 

xarxes socials i mòbils, per a fer mal continuat. El ciberassetjament es manifesta de diferents 

formes: enviament de missatges insultants o amenaçadors, difusió de rumors i falsedats, 

revelació de dades personals, fotografies intimidadores, fustigacions, exclusió de grups i llistes, 

etc. 
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Els elements que diferencien el ciberassetjament són essencialment la sensació d'invisibilitat i 

anonimat, el possible camuflament i la suplantació d'identitats, la seua persistència fora 

d'entorns escolars i l'extensió i duració de les agressions en suports digitals durant molt de 

temps, la seua detecció més dificultosa, el nombre més gran d'espectadors/es. 

  

A açò cal afegir que davant del ciberassetjament la capacitat d'intervenció dels adults és 

menor, pel desconeixement del funcionament de les xarxes i per la dificultat d'establir 

responsabilitats. A més, cal tindre en compte que el problema és que l'espai entre el públic i el 

privat, el real i el virtual, de vegades, es confon i es fusiona. Així, en l'actualitat la vida social 

dels i les adolescents es desenvolupa tant en contextos físics com virtuals, per la qual cosa 

s'hauria de parlar d'una mena de realitat augmentada, que moltes vegades difumina el sentit 

de mal i de culpa. 

  

Gran part dels estudis sobre la violència escolar han descuidat l'anàlisi de la influència del 

gènere, a pesar que la majoria de formes de violència escolar tenen arrels profundes en la 

desigualtat entre els gèneres, les normes socials relacionades amb el gènere i les pràctiques 

discriminatòries. És més habitual que els xiquets perpetren bullying físic, i les xiquetes tenen 

més probabilitats d'usar formes de violència verbal o psicològica. Segons les últimes dades, de 

cada 10 alumnes que pateixen ciberassetjament,  7 són dones. 

  

A més, cal tindre en compte que en les situacions d'assetjament intervenen tots els alumnes i 

les alumnes que, coneixedors de la situació, actuen com a reforçadors d’esta, o els que 

romanen passius per por o, al contrari, es posen de part de la víctima i la defenen. Per això, 

l'assetjament ha d'abordar-se des d'una perspectiva grupal i interpersonal. I d'ací la 

importància de tindre en compte els grups d'amics i amigues i el context social. 

 

Investigacions recents posen de manifest que aproximadament el 20-35% dels alumnes es 

consideren víctimes d'algun tipus de ciberassetjament. Es pot suposar que este tipus de 

manifestacions pot augmentar en els pròxims anys.  

 

Per al futur proper, caldrà considerar que en la vida dels xics i xiques de menor edat està 

present una realitat d'efectes devastadors, això és, el grooming, cybergrooming o el també 

denominat child grooming, és a dir, les accions preconcebudes d'una persona adulta a través 

d'internet per a guanyar-se la confiança d'un menor d'edat, amb la intenció d'establir relacions 

sexuals o d’aconseguir un gaudi sexual personal, per mitjà d'imatges eròtiques o 

pornogràfiques que el mateix menor li proporciona. 

  

 Atés que hi ha una estreta relació entre una baixa supervisió paterna i la major vulnerabilitat 

dels jóvens, és aconsellable la formació de la mares/pares en l’ús de les xarxes socials i els 

dispositius utilitzats en el ciberassetjament. 

  

L'assetjament té gravíssimes conseqüències en les víctimes, en els agressors, i en el clima de 

convivència de les aules i els centres. Dificulta els processos d'aprenentatge i genera un clima 

negatiu. 
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Les víctimes d'assetjament veuen minada la salut emocional. Es produeixen sentiments 

d'indefensió i impotència que minven l'autoestima i produeixen ansietat, depressió, i 

problemes psicosomàtics que deriven en situacions d'aïllament, soledat i infelicitat. Les 

víctimes d'assetjament no volen anar a escola i mostren falta de concentració i interés per les 

tasques escolars. 

  

L'Associació Valenciana contra l'Assetjament Escolar (Avalcae), en una notícia publicada en el 

diario Levante-EMV (29/abril/2017), assenyala que “l'assetjament en les aules provoca la 

meitat dels casos d'absentisme escolar”. No obstant això, encara no hi ha epígraf que 

distingisca l'absentisme escolar que es produeix a conseqüència d'un assetjament escolar 

continuat.  

  

Tal com arrepleguen les mateixes fonts, la Memòria de la Fiscalia General de l'Estat del 2009 

va incloure una proposta de la Fiscalia de València perquè l'article 226 del Codi Penal –que 

castiga els delictes d'abandó de família, menors o incapaços- establira l'absentisme escolar 

com un tipus delictiu específic. Davant d'això, Avalcae ha sol·licitat un protocol diferent per als 

casos d'absentisme escolar originat per bullying. 

  

En les persones que pateixen ciberassetjament, a més dels símptomes anteriorment descrits, 

es produeix confusió i impredictibilitat, cosa que augmenta la indefensió. Així mateix, el 

suposat anonimat de les accions a través d'internet disminueix els suports a les víctimes per 

part de les persones que observen des de fora, que no se senten en l'obligació d'intervindre. El 

nombre més gran de persones que saben dels greuges també amplia el mal causat a les 

víctimes. 

  

De la mateixa manera, l'assetjament passa factura als agressors, que solen tendir a la 

inadaptació i a desenvolupar conductes antisocials i predelictives. Finalment, l'assetjament 

afecta de forma negativa els espectadors, perquè els poden generar situacions de culpabilitat i  

vulnerabilitat. 

  

4- ACTUACIONS I NORMES LEGALS D'APLICACIÓ EN ELS CASOS D'ASSETJAMENT I 

VIOLÈNCIA ESCOLAR 

  

Com hem manifestat en els apartats anteriors, el tema de l'assetjament escolar preocupa 

considerablement l'Administració i la comunitat educativa, les famílies i el conjunt de la 

societat. Així, ens trobem amb normes de rang divers, que s'aplicarien en els supòsits 

d'assetjament escolar i ciberassetjament, o en qualsevol forma de violència que altere la 

convivència escolar. 

  

Amb caràcter general apareixen les lleis següents: 

-Llei 8/2008, de 20 de juny, de la Generalitat, dels Drets de Salut de xiquets i 

adolescents. 
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-Llei 12/2008, de 3 de juliol, de Protecció Integral de la Infància i de l'Adolescència de 

la Comunitat Valenciana. 

-Llei 15/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Autoritat del Professorat. 

-Llei 7/2012, de 23 de novembre, Integral contra la Violència sobre la Dona. 

-Llei Orgànica 8/2015, de 22 de juliol, de modificació del sistema de Protecció de la 

Infància i de l'Adolescència 

Amb caràcter específic, s'han regulat des de la Conselleria d'Educació de la Generalitat 

Valenciana les normes següents: 

-Pla Previ 2005 

-Pla de Convivència 2007 

           -Registre General d'Incidències 2007 

-Decret 39/2008, de Convivència, drets i deures 

-Full de protecció 2010 

-Ordre 62/2014. Actualització i protocols 

-Pla director 2014-2015 

-A més, es preveu l’elaboració d'un Informe anual sobre la convivència escolar. 

  

Fonamentalment, els plans de prevenció de la violència i de promoció de la convivència 

plantegen accions per a la prevenció i protocols d'intervenció. 

 

Per al 2017-2018, la Conselleria de Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat en el 

Diari Oficial de la Generalitat l'ordre per la qual es constitueixen les Unitats d'Atenció i 

Intervenció (UAI) del Pla de prevenció de la violència i promoció de la convivència de la 

Comunitat Valenciana. 

  

Així mateix, l'ordre regula els procediments d'activació i intervenció, i la composició i funcions 

dels recursos personals d'estes unitats, que atendran  tots els centres educatius no 

universitaris sostinguts amb fons públics i privats. 

  

En concret, la conselleria regula el funcionament de tres unitats d'atenció i intervenció, l'àmbit 

d'actuació de les quals serà provincial, i que estaran ubicades en les direccions territorials, per 

a treballar coordinadament amb la Inspecció Educativa, i d'esta manera efectuar una millor 

intervenció en els centres educatius. 

  

Les UAI estaran integrades per personal de les direccions territorials corresponents. Cada una 

estarà formada per un inspector o inspectora d'Educació i assessors i assessores tècnics 

docents de l'especialitat d'Orientació Educativa. Les unitats disposaran inicialment d’un total de 

6 orientadors, un a la província de Castelló, dos a Alacant i tres a València. 

  

Entre els objectius de les unitats destaquen els de formar un equip d'intervenció especialitzada 

i tècnica en promoció de la convivència i en prevenció de la violència escolar, que assessore la 

comunitat educativa en general i les institucions implicades en la previsió de possibles 

situacions que pogueren tindre conseqüències en la convivència dels centres educatius; 

atendre i intervindre, de forma personal i pràctica, en situacions d'especial dificultat, gravetat 
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o repercussió sobre la convivència d'un centre; intervindre sobre els implicats en situacions de 

conflicte, en col·laboració, quan siga pertinent, amb agents interns i externs al sistema 

educatiu; realitzar el seguiment dels casos detectats i abordats per a avaluar intervencions i 

elaborar o millorar els protocols de detecció primària. 

 

5- CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 

  

Com hem vist al llarg d'este informe, hi ha una gran preocupació social i de l'administració i la 

comunitat educativa  per este fenomen que s'incrementa acceleradament i que denominem 

“assetjament escolar”. 

  

Esta preocupació ha donat lloc a múltiples i diverses experiències i actuacions en centres 

docents i a una extensa i prolixa normativa, de divers rang legislatiu. 

  

No obstant això, com hem comprovat en altres àmbits, l'excés de normativa i la bona voluntat 

no serveixen per a resoldre conflictes tan vinculats a la desigualtat i a la violència creixent que 

experimenta la nostra societat. 

  

Per tant considerem pertinent realitzar les recomanacions següents: 

·         Caldria fer un estudi detallat de les actuacions que es duen a terme als centres 

educatius de la CV, per a poder generalitzar les que demostren una major eficiència en 

la resolució dels conflictes. 

·         S’han de coordinar tots els recursos disponibles, incloent-hi l'establiment de 

mecanismes que permeten realitzar actuacions conjuntes entre centres de primària i 

secundària. 

·         Caldria incloure la resolució de conflictes en la formació inicial i permanent del 

professorat, així com en la formació del  PAS dels centres docents. 

·         És imprescindible la realització de campanyes en els mitjans de comunicació públics 

i privats per a sensibilitzar el conjunt de la societat, especialment els integrants de la 

comunitat educativa, perquè s'impliquen activament en la resolució de conflictes. 

·         L’administració educativa necessàriament ha de dotar de mitjans humans i materials 

tots els centres per a garantir el desplegament dels diferents plans i processos previstos 

en la normativa vigent. En cas contrari, la proliferació de normes i plans queden en 

paper mullat i només s'aplicaran temporalment on hi haja un grup de docents 

voluntariosos i especialment motivats.  

  

  

Este informe s'enviarà al protocol habitual i a les compareixents. 

  

    

 


