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He triat aquest tema perquè sempre m’han agradat les qüestions relacionades 

amb l’educació. De fet, una de les orientacions que estic considerant per al 

meu futur és ser professora. Educar no només és ensenyar coneixements, 

també és conduir i modelar valors i principis, que poc a poc van formant la 

personalitat de l’alumne. Però en aquest fascinant procés, hi ha una sèrie 

d’obstacles que interfereixen en el desenvolupament de l’infant o adolescent: 

l’assetjament escolar. És un fenomen que em sorprèn negativament, degut a la 

poca importància que se li dona en ocasions i sobretot, en el paper secundari 

que pren la manera de ser dels components. En aquest sentit, en els episodis 

de bullying, a part del dolor i del sentiment de soledat i incomprensió, crec que 

és fonamental la personalitat i les formes de relació de cadascú.  

Durant els últims vint anys, l’assetjament escolar ha despertat un interès cada 

vegada major entre psicòlegs i educadors. S’han fet una gran quantitat de 

treballs de recerca i d’investigació tractant aquest fenomen invisible a les 

escoles, i afortunadament, a dia d’avui ja comença a ser considerat com un 

problema greu entre els infants i adolescents. En moltes ocasions, no hi ha 

interès ni preocupació per la millora d’un entorn segur a les escoles. Aquí 

trobem el primer problema, el bullying assoleix el seu objectiu: una cultura de 

secretisme, la qual ningú li dona importància, ja que “és cosa de nens”. Però, 

on estan els sentiments d’aquests nens? Som conscients de l’impacte que té 

en ells la situació a casa i l’afecte que reben? Fins a quin punt ens imaginem 

les conseqüències que pot tenir un insult reiterat?  

En aquest treball de recerca em centraré en el bullying a l’escola secundària, 

és a dir, entre el grup de 12 i 18 anys. Probablement, el pitjor moment de 

l’assetjament escolar és durant l’adolescència, donada la necessitat de formar 

part d’un grup, de ser acceptat i de veure’s reflectit en els seus iguals. És una 

època de profunds canvis, on s’assoleix una certa maduresa i comencen a 

sorgir inseguretats i complexes; que afecten directament l’autoestima. En 
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aquest trànsit a l’edat adulta, els adolescents conformen la seva identitat, la 

qual està relacionada amb la percepció i la valoració de si mateixos i 

fonamentalment, amb els inputs que reben del seu entorn.   

Dins d’aquest marc, el meu treball de recerca tractarà de descobrir la influència 

de l’autoestima i l’autoconcepte en cadascun dels elements que intervenen en 

l’assetjament escolar (agressor, víctima i espectadors).  És, en la meva opinió,  

un aspecte que de vegades no està present quan busquem les causes i les 

conseqüències de les intimidacions. Creieu que és important la imatge que 

tenim de nosaltres mateixos en la relació amb el nostre entorn? I el més 

important, estem condicionats per les opinions i l’estima dels que ens envolten? 

A partir d’aquestes idees, arribaré a la conclusió de quin és el grau d’influència 

de l’autoestima i autoconfiança en la nostra vida, i sobretot, com intervé el seu 

dèficit en l’assetjament escolar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMATGE 1: REPRESENTACIO D’ALGUNS SENTIMENTS DE LA VÍCTITMA 
(DRETA) I DE L’AGRESSOR (ESQUERRA). ELS CARTELLS EN BLAU, SÓN 

ALGUNS  DELS PROVOCATS PER L’AGRESSOR EN LA VÍCTIMA. 
FOTOGRAFIA FETA PER L’AUTORA DEL TREBALL  

IMATGE 1: DAN OLWEUS 
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Normalment tots els treballs que tracten del bullying es decanten per donar 

més informació dels sentiments i reaccions de la víctima que de l’agressor. En 

el meu he decidit comparar a tots dos elements, oposats i diferents als ulls de 

tothom, però que realment comparteixen una sèrie de dèficits. 

L’objectiu de la recerca és arribar a les causes reals de la violència i a l’anàlisi 

psicològic dels diferents rols. Com tothom abans d’iniciar un treball de recerca, 

es tenen diferents idees i hipòtesis del tema. Quan penso en els motius de la 

violència per part de l’agressor, crec que sent la necessitat de dominar i sentir-

se més fort (de manera que ningú pugui amb ell), per l’enveja de no tenir el que 

altres tenen o per la venjança d’haver patit anteriorment assetjament. Quan la 

víctima és assetjada, penso que sent un sentiment de culpa i vergonya per ser 

dèbil i no poder defendre’s o no ser capaç d’enfrontar-se al problema.     

Per tant, la meva hipòtesis inicial seria que la víctima i l’agressor tenen 
diferents comportaments, sentiments i reaccions. No obstant, els dos 
acaben compartint un dèficit d’autoestima i confiança en si mateixos.  

 
 

 
El meu treball de recerca tractarà de l’assetjament 

escolar, profunditzant en l’adolescència. La informació 

s’extraurà de diverses fonts que em permetran investigar 

fins arribar a comprovar la meva hipòtesis, la qual 

acabaré de detallar i analitzar mitjançant la part pràctica. 

Per tant, el treball es dividirà en tres blocs: introducció 

del bullying, l’adolescència i la part central de la 

investigació dels components (una escena de bullying). 

Aquesta fonamentació teòrica estarà corroborada amb 

l’anàlisi de casos reals d’assetjament i una entrevista.  
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 1.1. MARC HISTÒRIC 

 

1.1.1.  L’ORIGEN DE L’ASSETJAMENT ESCOLAR 

Durant els anys posteriors als 70, l’assetjament escolar era pràcticament 

desconegut, la gent considerava insignificants les baralles entre menors a 

l’escola. Els adults creien d’una forma generalitzada que la violència entre 

iguals era normal en el desenvolupament dels nens i els adolescents, feien 

comentaris com: “Quan jo era petit també ens pegàvem, això ha passat 

sempre, és una cosa normal de tota la vida” o “Així aprenen el què és la vida 

real i maduren.” Els pares dels agressors solien dir: “No s’ha d’exagerar ni 

donar-li més importància, són coses de nens”, opinaven que era millor donar 

que rebre i d’aquesta manera el fill demostrava que era fort i se sabia defendre.  

Malgrat que aquestes mentalitats segueixen existint actualment, l’assetjament 

escolar va deixar de ser una simple cosa de nens i  va començar a prendre 

importància als països nòrdics a partir de la dècada dels 70. Un doctor de 

medicina suec, Peter-Paul Heinemann va ser el primer en descriure aquesta 

conducta agressiva a partir de les seves observacions als patis de les escoles 

(1972-1973). Poc després, el psicòleg i professor Dan Olweus, va publicar un 

famós estudi del bullying entre els preadolescents nois del qual va concloure 

que el 5% eren víctimes d’un maltractament greu i persistent. Un tercer 

psicòleg suec, Anatol Pikas, va profunditzar en el tema amb el seu primer llibre 

tractant la forma per detenir el bullying. Aquests tres llibres van tenir una 

enorme repercussió als països nòrdics i la importància de l’assetjament escolar 

va començar a tenir una petita rellevància arreu del món. 

Tots aquests primers fets i estudis descriuen una trajectòria de més de trenta 

anys que ha contribuït a que durant els últims vint anys aquest problema sigui 

dels més investigats dins de l’àmbit de la psicologia educativa. 
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VÍCTIMA 

 

1.1.2.  L’ESTUDI  DE PETER HEINEMANN – 
PSICOLOGIA DEL   BULLYING 

El suec Peter Paul Heinemann pensava que el bullying era l’atac d’un grup a un 

nen que interrompia les activitats en curs d’aquell grup en concret. Després va 

adoptar un enfocament de frustració-agressió per explicar el fenomen. Un altre 

terme per aquest mecanisme és l’agressió reactiva, és a dir, un atac motivat 

per una ira que ve donada d’un esdeveniment que provoca aversió. 

Tot i les aportacions de Heinemann, investigacions més recents han detectat 

que el bullying generalment és una agressió proactiva, és a dir, que no és 

obeïda per la ira, sinó pel desig d’aconseguir recompenses socials.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Mecanisme d’AGRESSIÓ PROACTIVA on A1, A2 i A3 són els 

agressors que ataquen en grup a una víctima. La recompensa social per a ells 

és el poder derivat d’observar la submissió (llàgrimes, por i ansietat) de 

l’assetjat.  

1.1.3.  PRIMERA CAMPANYA CONTRA EL BULLYING  

L’any 1982 a Noruega, dos adolescents es van suïcidar a causa d’una situació 

de bullying greu i prolongada. Aquests esdeveniments van generar gran 

preocupació entre l’opinió pública i el ministre d’Educació va convocar a 

experts i responsables polítics per debatre si era possible fer alguna cosa a 

nivell nacional. Després de la reunió, diversos investigadors (el professor Dan 

Olweus entre ells) van haver de preparar una campanya nacional, posada en 

A1 

A2 A3 

Associació 

SUBMISSIÓ 

PODER 
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marxa a la tardor del 1983. Aquesta va ser la primera campanya a escala 

nacional contra el bullying realitzada al món. Noruega va comptar amb gran 

ajuda dels mitjans de comunicació per incrementar l’atenció a les escoles i les 

comunitats locals. A més, el Consell d’Europa va acollir el 1987 el primer 

congrés internacional sobre el bullying, organitzat també a Noruega. Aquest 

acte va ser molt important per difondre interès i familiaritzar als investigadors 

amb el tema. 

1.1.4.  PROGRAMA ZERO CONTRA EL BULLYING  A 
NORUEGA 

Amb tots aquests avenços aconseguits es va poder crear un programa a la 

Universitat de Stavanger anomenat Zero (el nom fa referència al principi de 

tolerància zero a l’assetjament). El contingut del programa es basa en una 

extensa investigació i treball pràctic contra l’assetjament escolar realitzats al 

llarg de molts anys. El fonament teòric per la prevenció i intervenció es basa en 

el mecanisme d’agressió proactiva (dissenyat  i explicat al punt 1.1.2). Com 

aquesta agressió és estimulada per recompenses de caràcter social (tenir 

poder sobre la víctima, una major unió amb els participants de l’agressió i 

sobretot per l’estatus que s’aconsegueix entre el grup de companys per ser 

agressiu), el programa proposa reduir aquestes recompenses i incrementar 
la gratificació social derivada d’una conducta positiva. Per aconseguir 

aquest objectiu, el programa s’encarrega de reforçar l’aprenentatge 

socioemocional a l’escola, de manera que els alumnes desenvolupin l’empatia, 

el respecte i la solidaritat com la conducta que han de seguir tots. 

1.1.5.  PER QUÈ A AQUESTA VIOLÈNCIA ENTRE 
ESCOLARS L’ANOMENEM BULLYING?   

La paraula “bullying” va ser creada el 1993 pel psicòleg Dan Olweus, de la 

Universitat de Bergen (Noruega). A partir d’estudis realitzats a la dècada dels 

70 per trobar les causes del suïcidi d’alguns adolescents, va trobar que molts 

havien sigut víctimes d’agressió física i psicològica per part dels seus 

companys d’escola. Per tant, va escollir aquesta paraula perquè “bully” 

significa intimidar en anglès i per la semblança amb “mobbing”, terme que 
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s’utilitza en etiologia per descriure el fenomen en el qual un grup d’ocells ataca 

a un individu d’una altra espècie. Aquesta paraula també s’utilitza per designar 

una conducta molt similar però a l’ambient laboral. 

1.2. MARC LEGAL A ESPANYA 

 

Amb el temps, l’assetjament escolar s’ha tornat un tema de rellevància i 

preocupació arreu del món. Per aquest motiu, la justícia ha decidit actuar 

contra aquest greu fenomen per ajudar als menors que dia a dia pateixen en 

silenci. A nivell internacional, les disposicions bàsiques des de les que Espanya 

el pot tractar jurídicament consten a la Convenció de Drets del Nen (CDN)1 

mitjançant l’ONU. També apareixen reflectits alguns drets que defenen la 

protecció infantil al la Constitució Espanyola i a la legislació educativa, a més 

de la LORPM2. 

ü ARTICLE 10.1 (TÍTOL PRIMER) CONSTITUCIÓ ESPANYOLA: 

  

 

 

ü LLEI ORGÀNICA 2/2006, 3 DE MAIG, D’EDUCACIÓ: 

Conforme aquesta llei, el sistema educatiu espanyol s’inspira en una sèrie de 

principis, basats en el respecte als drets i llibertats reconeguts en la 

Constitució. 

Un dels principis és el de l’educació per prevenir conflictes i per a la resolució 

pacífica d’ells, en especial en el de l’assetjament escolar. 

                                                        
1	La	Convenció	de	Drets	del	Nen	 (CDN)	és	un	tractat	 internacional	de	 les	Nacions	Unides	de	
1989,	a	través	del	qual	s’emfatitza	que	els	nens	tinguin	els	mateixos	drets	que	els	adults,	a	més	
2 La	LORPM	(Llei	Orgànica	Reguladora	de	la	Responsabilitat	Penal	dels	Menors)	forma	part	de	
la	llei	orgànica	de	la	Constitució,	creada	per	centrar-se	en	la	importància	de	diferents	matèries	
que	necessiten	especial	atenció,	com	protegir	als	menors	en	aquest	cas. 
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La Llei li reconeix a l’alumne diversos drets deures bàsics: respecte a la 

integritat i dignitat personals, protecció contra tot tipus d’agressió (física o 

moral), haver de respectar la dignitat, integritat i intimitat de tots els membres 

de la comunitat educativa. 

ü LLEI 26/2015, DE 28 JULIOL, DE MODIFICACIÓ DEL SISTEMA DE 
PROTECCIÓ A LA INFANCIA I A L’ADOLESCÈNCIA: 

(Modificació de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica 

del Menor) 

Aquesta llei diu que els menors han de respectar als professors i altres 

empleats dels centres escolars, així com als companys, evitant situacions de 

conflicte i assetjament escolar, incloent el ciberassetjament.  

ü LLEI ORGÀNICA D’EDUCACIÓ: PLA DE CONVIVÈNCIA 

Segons la Llei Orgànica d’Educació, tots els centres han d’incloure en el seu 

projecte educatiu un Pla de Convivència i unes normes que garanteixin el seu 

compliment.  

En aquesta llei també consta que les Administracions educatives han 

d’assegurar la escolarització immediata dels alumnes que hagin sigut afectats 

per canvis de centre derivats d’actes de violència de gènere o bullying. Per 

tant, els centres educatius han de prestar especial atenció a aquests alumnes. 

1.2.1.  LA RESPOSTA LEGAL A L’ASSETJAMENT 
ESCOLAR 

 EN L’ÀMBIT ACADÈMIC: 

Dins del Pla de Convivència, cada centre ha d’incloure un Reglament de 
Règim intern on constin amb claredat les normes de comportament i conducta 

que tots els alumnes han de respectar. 

L’assetjament físic o moral als companys és una infracció definida com a falta 

molt greu, que depenent de cada cas, porta a mesures correctores o fins i tot a 

l’expulsió del centre. Algunes Comunitats Autònomes han aprovat Protocols 
d’assetjament escolar que estableixen mesures més específiques per actuar i 
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protegir a la víctima de manera més eficaç. El protocol de prevenció, detecció i 

intervenció de l’assetjament entre iguals a Catalunya es basa en els següents 

indicadors: per a prevenir el bullying, cada centre té les seves normatives 

preventives, la seva organització i gestió a l’aula, auto formació i pràctica 

reflexiva, guies de prevenció i sobretot, valors i actituds per corregir les 

conductes negatives. Quan hi ha uns determinats indicis que fan sospitar d’una 

situació d’assetjament escolar, s’ha d’informar ràpidament a direcció, que 

seguidament ho comunicarà a Inspecció d’educació per rebre un 

assessorament. Si l’informe valora que no s’està donant una situació de 

bullying, es reforçaran les mesures preventives. Però si l’informe dona positiu, 

l’alumne assetjador rebrà atenció individualitzada i un suport terapèutic.  

L’assetjat rebrà protecció i suport (també es pot considerar la opció de fer 

mediació). La classe rebrà un reforç de cohesió de grup i les famílies obtindran 

informació i orientació. No obstant, si el conflicte es massa greu, s’hauria de 
seguir un protocol diferent especialitzat en conflictes de maltractament greus. 

ASSETJAMENT ESCOLAR? 

FIGURA 2: PART DEL PROTOCOL D’ASSETJAMENT ESCOLAR 
ELABORAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

IMATGE 2: DAN OLWEUS 
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EN L’ÀMBIT JUDICIAL: 

Si aquesta infracció de les normes de convivència arriba a ser realment greu, 

pot donar a actuacions en l’àmbit judicial, civil i penal. El procediment pot 

iniciar-se mitjançant la denuncia o la querella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’assetjament escolar pot arribar a ser un delicte, les conductes 
es troben tipificades al Codi Penal. Un mateix acte de bullying 
pot comportar diversos delictes com: 

- Lesions 
- Amenaces 
- Coaccions 
- Injuries 
- Calumnies 
- Agressions i abusos sexuals 
- Homicidi o assassinat  

També, en els casos d’una situació d’assetjament greu que 
desemboca al suïcidi d’un menor assetjat, el Codi Penal castiga a 
aquell que ha provocat la situació. 

La LO 1/2015  introdueix el nou delicte d’assetjament; les 
conductes insistents per mitjà de les quals es menyscabi 
greument la llibertat i seguretat de la víctima, es castiga amb la 
pena de presó de tres mesos a dos anys o multa de sis a vint-i-
quatre mesos. 

 

L’acció civil persegueix la reparació i indemnització dels danys 
causats. 

Pot exigir-se responsabilitat civil per culpa o negligència: 

- per part del professor i el centre docent, al no adoptar 
les mesures adequades. 

- per part dels pares de l’agressor, pels actes del seu fill. 
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1.3. QUÈ ÉS EL BULLYING  

 

1.3.1.  DEFINICIÓ  

S’han utilitzat diferents termes per definir l’assetjament escolar: bullying, 

violència entre iguals i maltractament escolar, entre altres. “Bullying” és una 

paraula anglesa que significa intimidació a algú, i és traduïda habitualment 

per assetjament.  

S’han donat nombroses definicions d’aquest fenomen, de les quals podem 

concloure una definició més completa i detallada. Fa més de 20 anys, Olweus3 

va definir el maltractament entre iguals com:  

“una conducta de persecució física i/o psicològica que 

realitza un alumne contra un altre, al que escull com a 

víctima de repetits atacs. Aquesta acció, negativa i 

intencionada, situa a la víctima a una posició de la qual 

difícilment pot escapar pels seus propis medis. La 

continuïtat d’aquestes relacions provoca a les víctimes 

efectes clarament negatius: ansietat, descens de 

l’autoestima i quadres depressius, que dificulten la seva 

integració en el medi escolar i en el desenvolupament 

normal dels aprenentatges. L’alumne agressor exerceix 

sempre una influència destructiva, actua sobre la víctima practicant una 

conducta negativa que tracta de perjudicar o provocar malestar realitzada 

repetidament. Un alumne assetjat es converteix en víctima quan està exposat, 

de forma repetida i durant un temps, a accions negatives portades a terme per 

un altre alumne o un grup d’ells.” (Olweus, 1993) 

 

 

 
                                                        
3 Dan	Olweus	és	un	professor	i	psicòleg	suec,	un	dels	primers	en	detectar	i	investigar	el	
fenomen	de	l’assetjament	escolar. 

IMATGE 2: DAN OLWEUS 

IMATGE 3: DAN OLWEUS 
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Altres autors defineixen el bullying com a:  

 

 

 

 

 

 

Poder que alguns alumnes exerceixen sobre altres en determinades etapes 

educatives, i que produeix una victimització psicològica.  

(Joseph Toro Trallero, professor Universitat de Barcelona) 

 

Opressió reiterada, tan psicològica com física, cap a una persona amb un 

poder menor, per part d’una amb un poder major. (Farrington, 1993) 

És un comportament prolongat d’insults, rebuig social, intimidació i/o 

agressivitat física d’uns alumnes contra altres, que es converteixen en 

víctimes dels seus companys. (Ortega, 1998) 

Es tracta d’una forma de maltractament, habitualment intencionat i 

perjudicial, d’un estudiant cap a un company (generalment més dèbil) al que 

converteix en la seva víctima habitual, mantenint-se aquesta situació 

persistent durant un període de temps determinat. (Cerezo, 2002) 

   Un continuat i deliberat maltractament verbal i modal que rep un nen o 

una nena per part d’un altre o altres, que es comporten amb ell/ella   

cruelment amb l’objectiu d’excloure, sotmetre, intimidar, amenaçar i 

obtindré alguna cosa de la víctima, atemptant contra la seva dignitat i 

drets fonamentals. (Piñuel i Oñate, 2007) 
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A partir de totes aquestes definicions de diferents autors i d’estudis 

d’investigació del fenomen, podem descriure l’assetjament escolar d’una 

manera més precisa, concretant en les causes i conseqüències: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2.  CARACTERÍSTIQUES 

Aquestes són les característiques principals de l’assetjament escolar; la 

descripció de la intimidació i els trets essencials de la víctima i l’agressor 

relacionats amb el tipus de maltractament: 

 La intimidació acostuma a ser organitzada, sistemàtica i oculta; la 

persona intimidada no reacciona davant l’atac ni ho explicar per por. 

 La intimidació és continuada. Es pot donar en un moment puntual, però 

una vegada començada, acostuma a continuar provocant dolor en la 

víctima: “no només en el moment d’atac, sinó de forma sostinguda, ja 

El bullying el podríem definir com el maltractament psicològic 
i/o físic deliberat, intencionat, repetitiu i continuat que rep un nen 

o nena per part d’un altre o altres, que es comporten amb ell/ella 

cruelment amb el fi de sotmetre’l, espantar-lo i fer-li mal. Aquest 

abús es porta a terme amb l’objectiu d’obtenir un resultat 

favorable per l’agressor o agressors (venjar-se, rebre el 

reconeixement d’altres, etc.) o, simplement, per satisfer la 

necessitat d’agredir i destruir per sentir-se més fort; provocant 

que, a llarg termini, la víctima sigui exclosa i aïllada socialment per 

la resta dels companys. Quan una persona és sotmesa de forma 

persistent a l’assetjament, pot sentir por, tristesa, inseguretat, 

disminució de l’autoestima i l’auto-confiança i dificultat en les 

relacions socials. Tot això interfereix a la vida acadèmica, 

provocant amb freqüència, absentisme resultats escolars dolents.  
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que crea l’expectativa en la víctima de poder ser blanc de futurs atacs.” 

(Avilés, 2002) 

 La victimització és pot executar en solitari o en grup. 

 L’objectiu sol ser un alumne o diversos, però sempre a persones 

concretes, mai al grup sencer. 

 L’assetjament es basa en la llei del més fort. Hi ha una desigualtat de 

poders, ja que l’agressor té més poder que la víctima. 

 Es busca la exclusió i aïllament de la víctima. 

 Una víctima de bullying pot patir danys físics, emocionals i psicològics.  

 El maltractament físic es pot donar agredint a la 

víctima o destruint objectes de la seva propietat. 

 El maltractament psicològic es dona a partir de la 

propagació de rumors, desqualificacions personals, 

humiliacions, insults, amenaces, etc. 

 No s’ha d’oblidar que, el maltractament psicològic 

està present en totes les altres formes de 

maltractament (físic, verbal o social) en diferent 

grau. 

1.4. QUÈ NO ÉS BULLYING  

 

Les situacions d’abús i maltractament entre escolars són una realitat en totes 

les escoles i instituts. Per tant, davant de l’alarma social que existeix, hi ha 

ocasions en les quals els pares confonen determinants conflictes amb 

assetjament escolar. Malgrat que també passa el contrari, quan el bullying està 

tenint lloc i els pares i professors no li donen importància fent veure que són 

“problemes de nois/noies”. 

Per tant, on està la frontera entre l’assetjament escolar i una baralla entre 
companys? Durant la pre-adolescència i l’adolescència es donen una sèrie de 

canvis que originen problemes de disciplina, bromes pesades, comentaris de 

burla i ironia, etc. Aquests conflictes es produeixen de forma esporàdica i amb 
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menor intensitat que el bullying. L’assetjament escolar té una sèrie de 

característiques (esmentades en el punt 1.3.2.) que el diferencien dels actes 

violents: es produeix de forma repetitiva i continuada, no són fets casuals. Hi 

ha desigualtat de poder entre l’agressor i la víctima (en una baralla predomina 

la igualtat), i a més existeixen espectadors passius. Normalment, les 

actuacions d’assetjament escolar es planifiquen amb antelació i amb la 

intenció de fer mal.  

Una baralla entre companys en situació d’igualtat pot ser interpretada com 

maltractament, especialment per part del que ha perdut. Per tant, és difícil 

determinar quan es tracta d’un joc entre iguals o amics, i quan d’accions 

violentes amb intenció de fer mal. Per aquesta raó, hem d’entendre que es 

considera assetjament tota acció reiterada a través de diferents formes 

d’assetjament entre dos o més companys, en el qual la víctima està en situació 

d’inferioritat respecte a l’agressor. Així, una baralla entre amics o companys 

derivada d’un malentès pot ser resolta amb un acord o fent les paus. Aquest 

fet, en canvi, no succeeix amb l’assetjament escolar ja que la intensitat del mal 

fa necessària la intervenció d’un professional (també dels pares i professors). 

Hi ha diverses confusions referents a l’assetjament escolar. Dins de les 

conductes contraries a les normes d’un determinat centre escolar, ens podem 

trobar que un alumne insulta a un altre, però com podem saber si és un fet 

casual o es tracta d’un indicador més d’un cúmul de conductes de 

maltractament que està rebent aquell menor?  

Juan Manuel Moreno Olmedilla, professor de la Universitat Nacional d’Educació 

a Distància (UNED) d’Espanya, es planteja a què ens referim realment quan 

parlem de bullying. Considera més adequada incloure aquest fenomen dins de 

l’expressió comportament o conducta antisocial a les escoles.  

 

 

Olmedilla defineix sis tipus o categories de comportament antisocial, entres 

les que inclou l’assetjament escolar:  
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  A: Disrupció a les aules  

  B: Problemes de disciplina (conflictes entre professors i alumnat) 

  C: Maltractament entre companys (bullying) 

  D: Vandalisme i danys materials 

  E: Violència física (agressions, extorsions) 

  F: Assetjament sexual 

 

  

 

 

 

  

 
 

 Es dona quan alguns alumnes presenten comportaments inadaptats 

interferint al desenvolupament normal de la classe.  

Fan referència als conflictes de relació entre professors i alumnes, 

comportant un major nivell de violència en el cas anterior. 

Fa referència al maltractament intimidatori i no al maltractament físic. Es 

tracta d’un comportament violent que pot tenir lloc al llarg de mesos o anys, 

produint conseqüències devastadores per a la víctima. 

Són fenòmens de violència; en el primer cas sobre les coses, i en el 

segon contra les persones. 

És una forma particular de bullying, com podria dir-se del maltractament de 

caràcter racista. 

 

  

 

 

 

 

  

TAULA 1: CONDUCTES ANTISOCIALS SEGONS OLMEDILLA 

IMATGE 4: DAN OLWEUS 
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1.5. TIPUS DE BULLYING 

 

El maltractament entre companys i companyes pot aparèixer de forma molt 

diversa. No sempre es manifesta a través d’agressions físiques; normalment 

comença de manera sigil·losa, fet que dificulta la seva detecció. Comença com 

un conjunt d’intimidacions, que deixen a la víctima sense resposta, produint 

danys poc visibles de tipus psicològic o emocional. En ocasions, en etapes 

posteriors, s’acompanya d’agressions físiques i danys a les seves pertinences. 

L’assetjament escolar es pot manifestar de forma física, verbal, social o 

psicològica: 

FORMES DE 

BULLYING 
MANIFESTACIONS DE LES FORMES DE BULLYING 

FÍSIC  

(Agressions físiques) 

Agressions físiques directes: pallisses, lesions utilitzant 

objectes, empentes, cops de peu, travetes, cops, clatellades 

Agressions físiques indirectes: robatori o destrossa de 

materials personals  

VERBAL 

(Intimidacions verbals) 

Insults, mots feridors, difamació; sembrant rumors, 

trucades, missatges telefònics o correus electrònics 

ofensius, llenguatge sexual indecent 

SOCIAL 

(Aïllament social) 

Ignorar i no dirigir la paraula, impedir la participació 

d’activitats lúdiques o treballs amb la resta del grup, 

coaccionar a amics de la víctima perquè no interactuïn amb 

ella, rebutjar seure al seu costat... Tot allò que aïlli a 

l’agredit. 

PSICOLÒGIC 

(Intimidacions 

psicològiques) 

Amenaces per provocar por, per aconseguir algun objecte o 

diners, per obligar a fer coses contra la voluntat de la 

víctima. Es tractaria de xantatge i burles públiques, 

pintades, notes, cartes, missatges a mòbils i correus 

electrònics amenaçadors. També podem incloure gestos 

agressius i altres estratègies per danyar psicològicament a 

la víctima. 

 

TAULA 2: CLASSIFICACIO GENERAL DEL BULLYING  

IMAGE 5: DAN OLWEUS 
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PERÒ, PER QUÈ ESCOLLIR FER MAL AMB UN COP O AMB UNA 
PARAULA?  

Les formes de bullying esmentades anteriorment són les diferents estratègies 

que es conformen en funció de les mancances de l'agressor. 
 L'agressor necessita mostrar-se fort, dominant:  agressió física directa 

 L'agressor necessita mostrar-se superior, més llest, dominant: agressió 

verbal 

 L'agressor necessita ser considerat i valorat pels membres del grup: 

agressió social 

 L'agressor necessita ocultar mancances, pors, dificultats: agressió 

psicològica (aquí entra el bullying racista i homofòbic, definit a 

continuació.) 

 

El més freqüent és una combinació d'aquests diferents tipus d’assetjament. 

1.5.1.  ALTRES TIPUS DE BULLYING  

 BULLYING RACISTA I HOMOFÒBIC 

No ens podem oblidar que existeixen altres tipus de manifestacions 

d’assetjament escolar, com el de tipus racista, amb les minories ètniques o 

culturals com objectiu. En aquests casos, el més habitual, és l’ús de mots 

racistes o frases estereotipades amb connotacions despectives. També tenim 

l’assetjament sexual (homofòbic) , que fa que les víctimes es sentin humiliades 

i incomodes per la seva condició sexual.  

Algunes modalitats d’assetjament es produeixen pel fet 

de que la víctima sigui membre d’un grup en particular 

o marginal, o estigui amb desavantatge  social o 

cultural, més que per les característiques del individu. 

Els nens poden ser el punt de mira de bromes i insults racistes i s’ha constatat 

que els que tenen un origen ètnic no-blanc pateixen més insults racistes que 

els nens blancs de la seva edat i sexe. En els insults, els nens poden ser 

ridiculitzats per la seva orientació sexual, i fins i tot ser físicament agredits. 

IMATGE  3: BULLYING RACISTA 
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IMATGE  4: CIBERBULLYING 

  CIBERBULLYING  

En els últims anys podem  observar un ràpid desenvolupament de les noves 

tecnologies, fet que ha provocat que els adolescents s’endinsin profundament 

en el món digital. Aquest món posseeix avantatges socials i de comunicació, 

però també perills i riscos als que s’exposen diàriament els usuaris. El 

ciberassetjament és el mateix fenomen del bullying però utiiltzant les 

tecnologies de les xarxes socials, potenciant 

l’efecte humiliant. Per tant, pot ser definit com la 

intimidació a través de dispositius electrònics, com 

missatges de text, intimidació per fotografia o 

vídeo, per telèfon, correu electrònic o missatgeria 

immediata, sales de xatejar o pàgines web. És un 

fenomen relativament nou, que passa desapercebut amb facilitat i que cada 

vegada es fa més freqüent amb el creixent ús de les tecnologies.  

Algunes característiques del ciberbullying: 

⇒ És una extensió de l’assetjament rebut al centre escolar.  
⇒ L’assetjat és víctima dins i fora de l’escola. 

⇒ El nombre d’observadors és major que en l’assetjament escolar. 

⇒ Caràcter anònim dels assetjadors.  
⇒ És més fàcil de detectar i combatre, ja que els adults poden controlar el 

temps d’exposició a aquests medis. 

1.6. EL CONTEXT SOCIAL DEL BULLYING  

 

El fenomen de l’assetjament escolar s’ha de contemplar des d’un marc 
individual, tenint en compte les característiques psicològiques i de personalitat 

de cada personatge. No obstant, cada individu està immers en un món social 
on es desenvolupa i interacciona. Per tant, l’actuació del grup davant la 

presència d’assetjament escolar afavoreix o perjudica la durada del 

maltractament. Això succeeix quan  el grup de classe dona suport a 

l’assetjador, només amb el simple fet de riure tot el que fa.  
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NIVELL 5: 

La comunitat en general: si els estudiants no están segurs a l’escola, per què hauria d’estar segura la 
comunitat més amplia? L’escola és un microcosmos de la comunitat 

Si no existís aquesta reacció per part de l’entorn social que els rodeja, és a dir, 

si no actuessin els alumnes i l’assetjador no aconseguís el reconeixement que 

busca, possiblement no es repetiria l’assetjament escolar.  

1.6.1.  EFECTE DE PROPAGACIÓ 

Com s’ha dit anteriorment, l’assetjament escolar té lloc dins d’un context 
social. Bàsicament afecta a les persones assetjades, però també afecta totes 

les demés. Es com una pedra que es llença dins d’un llac: les ones que es 

formen en el punt d’impacte es propaguen cap a les voreres del llac.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVELL 1 

Incident del bulllying 

(Víctima insegura) 

NIVELL 2 

Pares i familia: indignació i empatía 
amb la víctima 

NIVELL 3 

Espectadors: incomoditat per si els 
passa a ells. Sentiments admiració-

rebuig 

NIVELL 4: 

Els altres escolars escolten el que ha succeït 
i creuen que l’escola no és un lloc segur. 

Sentiments de mitificació i a la vegada, por. 

Figura 3: Efecte de propagació de l’assetjament escolar; malgrat que 

l’assetjament escolar afecta principalment a les víctimes, existeixen efectes 

de segon, tercer, quart i cinquè nivell. 

 



Ainoa	Monzonís	Redondo					TREBALL	DE	RECERCA:	Colpejats	per	l’autoestima	 	2016/2017	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ainoa	Monzonís	Redondo					TREBALL	DE	RECERCA:	Colpejats	per	l’autoestima	 	2016/2017	

 

2.1. CANVIS EN L’ADOLESCÈNCIA 

 

Aquest treball de recerca s’especialitza en el bullying durant l’etapa de 

l’adolescència. Per tant, per entendre millor quines són les causes de 

l’assetjament i les característiques dels participants, en les següents pàgines es 

tractaran els canvis que es donen a l’entrar a aquest món inestable i els 

problemes que suposen per una gran part d’adolescents. 

 

  

Els joves experimenten un creixement considerable i un desenvolupament 
corporal, principalment sexual, molt ràpid. Aquest desenvolupament va 

acompanyat d’una activitat hormonal que reflecteix canvis en les emocions, 

afectant a la seva conducta. Per tant, l’adolescència comporta un canvi en la 

constitució corporal, generant en molts casos, dificultats d’acceptació de la 

pròpia imatge (ja que vivim en una cultura d’imatge on els joves són els més 

afectats).  

Aquests canvis fan que els joves se sentin estranys en algun moment en 

relació com eren abans, com són ara, com pensaven que serien, comparant 

l’aspecte dels seus iguals i si els accepten o no. Si el desenvolupament d’un 

nen o nena no està sincronitzat amb el seu context social, pot provocar 

problemes sexuals, psicològics i socials. Els adolescents que  es troben en un 

entorn segur que els dona suport, i que tenen un sentit clar de la seva identitat i 

una bona autoestima són més capaços de fer coincidir el seu desenvolupament 

físic amb el social i intel·lectual.  

 

 

A més de patir les conseqüències dels canvis físics i emocionals de 

l’adolescència, els adolescents tenen el seu sentit innat i la seva personalitat, 

que van desenvolupant a mesura que passen els anys. Cadascú té la seva 
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manera de ser i de reaccionar davant la vida, no s’ha de rebutjar ninguna 

qualitat. Cada individu pot mostrar una conducta predominant, però hi ha 

diferents elements en cadascú de nosaltres que es van modelant i canviant a 

l’hora de donar-nos a conèixer. De vegades pot ser a causa de l’estat d’ànim, 

però normalment està relacionat amb l’aprovació social i l’entorn emocional. 

Als sistemes escolars, els alumnes tenen perfils ideals de com han de ser per 

ser més acceptats i reconeguts per aconseguir l’èxit personal. Per exemple, els 

que tenen unes bones habilitats socials, són actius, atractius, cooperatius i 

somriuen més, tendeixen a rebre més ànim i suport que els passius i reservats. 

Aquest tipus de model que tenen els adolescents per ser més o menys valorats 

entre els iguals, no fomenta la diversitat i genera problemes i trastorns. Resulta 

desfavorable pels adolescents que es queden exclosos com pels que estan 

integrats a aquest perfil de personalitat idònia.  

  

 

Durant la infantesa, la família actua com a model i aporta seguretat, mentre que 

l’adolescència és l’època en la qual el procés de creixement i maduresa exigeix 

un aïllament de la família. Els referents dels joves ja no són ni els pares ni els 

professors, són el seus propis companys, els seus iguals. Alguns adolescents 

troben la manera de separar-se de forma benigna dels pares, fent-los veure 

que s’estan convertint en adults; altres ho fan de forma violenta de manera que 

es fan mal a ells mateixos i als familiars. És una època de confusió emocional 
i social, la línia entre el que és saludable i el que no és normalment molt 

borrosa. L’adolescent vol prendre el control de la seva vida, decidir per ell 
mateix. Vol sentir-se adult i lliure, fet que genera temors i inseguretat. Aquests 

actes i preses de decisions, de vegades no són les correctes, ja que poden ser 

molt sensibles, il·lògics i no raonables. 

 

 

 

IMATGE 5: ADOLESCENTS PLENS DE DUBTES I INSEGURETATS 

IMATGE 6: DAN OLWEUS 
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2.2. RELACIONS ENTRE IGUALS  

 

Igual que succeeix a l’escola primària, a l’institut el grup d’iguals juga un paper 

imprescindible per a cada adolescent, ja que adopten els valors del grup i es 

van formant com a persones. Poc a poc, van aïllant a la família del què fan i 

amb qui; mantenen dos universos paral·lels.  

Molts estudis han identificat diferents maneres d’agrupar els estudiants i 

existeixen molts tipus de processos de classificació a l’escola secundària. A 

partir d’unes observacions a Nova Zelanda, podem identificar els següents 

grups: 

 
Representen 
escola. 
Físicament 
corpulents. 
Admirats per 
tothom. 
Dominants. 

 
Bon rendiment 
escolar. 
Llocs de 
responsabilitat. 
Ben 
considerats 
dins l’escola. 
No desperten 
el mateix 
respecte que 
els atletes. 

 
Inconformistes. 
Gaudeixen de 
l’èxit. 
Atractius per 
molts. 
Funcionament 
raonablement 
saludable.  
Acadèmicament 
solen ser bons. 

 
Rebutjats 
per la seva 
actitud. 
Professors 
intenten 
recuperar-
los però 
van caient 
amb la 
seva 
actitud de 
risc.  

 
Preocupats i 
obsessionats 
pel seu 
aspecte, per 
com els veuen 
els altres. (és 
més prioritari 
que el seu 
rendiment 
escolar). 

 
No 
pertanyen 
a cap grup, 
no hi ha 
cap 
atenció 
especial 
sobre ells. 

 

Els individus poden canviar, reformar-se i canviar de companyia; segons el 

context, les influències i el reforçament social (també poden canviar amb el 

temps, a mesura que el grup madura).  

Per tant, el pas a l’escola secundaria pot comparar-se amb el pas de la família 

al grup d’iguals que es produeix a l’adolescència; entrar a un terreny 
desconegut. Els valors i les habilitats construïdes per les famílies durant la pre 

adolescència són vitals per la supervivència dels estudiants al llarg del camí, 

malgrat el rebuig que fan cap als pares. 

 

 

TAULA 3: CLASSIFICACIÓ ESTUDIANTS SEGONS OBSERVACIONS DE NOVA ZELANDA 

IMATGE 7: DAN OLWEUS 
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2.3. PROBLEMES I TRASTORNS 

 

Com s’ha explicat anteriorment, l’adolescència és un període de transició 

entre la infantesa i l’edat adulta; per tant, hi ha gran canvis i un 

desenvolupament social, intel·lectual i biològic important. Dins d’aquesta etapa, 

l’acceptació i el suport per part dels seus iguals és el factor imprescindible per 

formar-se com a persona i no desenvolupar cap problema ni trastorn.  

Aquests són algunes actituds que poden desencadenar problemes greus: 

 

 

Algunes d’aquestes actituds adolescents venen donades per l’assetjament 
escolar o acaben provocant aquest fenomen.  

Els canvis físics i emocionals esmentats en pàgines anteriors provoquen en 

moltes ocasions la no acceptació per part dels mateixos adolescents o pels 

seus iguals. Sentir-se valorat i estimat és una necessitat a l’adolescència, i 

quan no es posseeix, es genera angoixa, inseguretat i una baixada 

considerable de l’autoestima. Aquesta no acceptació per part dels iguals 

equival en la majoria de vegades al bullying, però també aquest dèficit 

d’autoestima (per no sentir-se bé amb un mateix) pot acabar convertint a 

l’adolescent en l’assetjador amb l’objectiu d’amagar les inseguretats; mitjançant 

el domini intenta aconseguir reconeixement per part dels seus iguals. 

Un factor molt important en aquesta etapa és l’èxit personal aconseguit pel 

reconeixement dels altres. L’adolescent que no té cap àrea d’èxit personal pot 

comportar-se com assetjador; conferint-li poder i rellevància dins del seu entorn 

social. Per un altre costat, no disposar de ningun element on destacar et 

predisposa a ser un objectiu fàcil de bullying. Per a l’adolescent, és fonamental 

trobar un punt d’èxit personal: en els estudis, en les relacions socials, en el 

físic, en la manera de ser, etc.; això proporciona seguretat, confiança i 

autoestima.  

1. Comportament   antisocial  
2. Sentiments d’incapacitat. 
3. Timidesa 

 

5. Delinqüència 
6. Abús drogues i alcohol 
7.Trastorns alimentaris 
 

 

 
8. Depressió 
9. Tendències suicides 
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3.1. INTRODUCCIÓ 

Per poder arribar a la hipòtesis inicial del treball, és fonamental i necessari 

analitzar els diferents personatges que intervenen en el bullying. D’aquesta 

manera, tindrem una idea més visual de l’assetjament escolar i podrem 

detectar la personalitat de cada element. Amb aquest bloc i la part pràctica del 

treball podrem determinar si realment víctima i agressor comparteixen el 
mateix dèficit d’autoestima i confiança en si mateixos. 

En el bullying intervenen diversos personatges, cada un d’ells amb un rol 

determinat. El protagonista negatiu és l’agressor, causant aquesta relació de 

domini i submissió, el qual exerceix un abús cap a la víctima (elegida d’entre 

totes les possibles per complir una sèrie de característiques). Els espectadors o 

observadors intervenen amb una major o menor implicació en els fets, malgrat 

que són els que contribueixen a que es mantingui en el temps, degut a la seva 

passivitat, por a ser possibles víctimes o col·laboració en els fets. Els adults, 

pares i professors, han d’estar alerta als comportaments dels seus alumnes o 

fills a fi d’evitar un futur assetjament.  

En aquest bloc, primer es tractaran els personatges que intervenen 

directament, que degut a la seva personalitat i altres factors són destinataris 

d’un rol determinat: agressor, víctima i espectadors. A continuació, es parlaran 

de les persones adultes que hi ha darrere dels personatges i les seves 

actuacions: pares i professors.  

3.2. L’AGRESSOR 

3.2.1.  CARACTERÍSTIQUES 

La personalitat de l’agressor pot ser diferent i variar en cada cas que analitzem. 

Alguns són joves que aparentment tenen tot el que desitgen, amb bones 

qualificacions i amics. No obstant, si pensem què és el que passa a la seva 

ment per actuar d’aquesta manera, ens trobem que no es senten segurs per 

algun motiu, i per sentir-se millor agredeixen a un altre company per obtenir el 

reconeixement dels demés i per la necessitat de superioritat. De vegades és al 
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contrari, són adolescents no satisfets amb la seva vida i degut a l’enveja 

decideixen fer-li la vida impossible a algú perquè es senti igual de malament 

que ell. Per un altre costat, pot ser que el fet de fer mal, en si, sigui una font 

interna de satisfaccions pel plaer que sent al veure patir a un altre. 

 

 

No podem englobar a tots dins dels mateixos paràmetres; però, és cert que 

existeixen algunes característiques que són comunes en tots els agressors que 

poden definir la seva personalitat: 

 Comportament agressiu, desafiant i amb gran impulsivitat en els seus 

actes. 

 Fort temperament, fàcilment irritable. Ira incontrolada. 

 Falta d’empatia. No té sentiments de culpa, llàstima, pena, 

remordiments... pels seus actes. Pensa que l’altre es mereix el que rep; 

això li conduiria a repetir aquest comportament abusiu.  

 Té complexes amb necessitat d’autoafirmació. 

 Falta d’autocontrol en les seves emocions negatives. No és reflexiu. 

 Percepció errònia de la realitat: pensant que el motiu de que el castiguin 

no és responsabilitat seva o que la víctima és la que busca tenir 

conflictes amb ell. 

 No es sol mostrar ni ansiós ni insegur. 

 Aconsegueix un lloc en el context social a partir de la exclusió d’altres 

companys. Necessita dominar, tenir poder, sentir-se superior a la resta, 

per això busca preses dèbils.  
 Baixa tolerància la frustració, quan desitja alguna cosa la vol 

immediatament. 

 Comportaments antisocials. No sol complir normes. 

 Dèficit en habilitats socials, tècniques de resolució de conflictes. Fa ús 

de la força i l’agressivitat per resoldre problemes. 
 Habitualment posseeix una actitud negativa cap a l’escola. Sense 

interès pels estudis, baixa autoestima acadèmica. 
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Si un adolescent presenta la majoria de característiques esmentades 

anteriorment, fàcilment pot convertir-se en agressor. No obstant, hem de 

destacar que qualsevol es pot sumar al grup de l’assetjador per evitar ser 

víctima o marginat del grup. 

Allan L. Beane, Ph. D. (1999) en el seu llibre Bully Free Classroom recull deu 

senyals de perill a que un nen es converteixi en agressor 

d’una situació de bullying.           

 

 

 

 

 

 

 

Quan analitzem les característiques dels agressors, veiem que són persones 

que necessiten que algú les reconegui (Barri, F. 2007). Tenen problemes 

d’acceptació, d’autoestima i poques habilitats de relació social. Al tractar-se 

d’una persona que no es valora a si mateixa i, possiblement, les persones 

que té a prop tampoc la valoren o no ho fan com ell creu que l’haurien de 

valorar, busca el reconeixement social per camins inapropiats. Pot haver sigut 

assetjat i/o ha vist assetjar a altres persones o ha desenvolupat algun tipus de 

conducta que li ha permès veure que, d’aquesta forma, li fan cas. La descriuen 

com una persona hàbil en la manipulació i dominant, que sotmet als demes 

a través d’inculcar por psicològica. Sol actuar amb poca violència física, en la 

major part dels casos, però amb gran violència psicològica. 

Existiran diversos casos de bullying on el agressor tingui una personalitat 
psicopàtica; però, en la gran majoria dels casos es tracta de conductes 

apreses a través de models d’ensenyament. Durant la seva infantesa, hi ha 

hagut algú que li ha ensenyat aquestes conductes sense tenir consciència. Per 

exemple pot haver tingut models de pares intolerants, masclistes, xenòfobs, 

1. Sentir-se amb poder i control. 

2. Buscar dominar als companys. 

3. Ser popular i envidiat pels 
companys. 

4. Físicament gran i fort (o no). 

5. Aconsegueix ser respectat amb 
por. 

  

6. Impulsiu. 

7. Vol guanyar en tot. Odia perdre 

8. Mal guanyador i mal perdedor. 

9. Aconsegueix plaer amb el dolor 
dels altres. 

10. Sobrepassa la línea del respecte 

TAULA 4: SENYALS DE PERILL DE SER AGRESSOR SEGONS A L L A N  L .  B E A N E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
: CONDUCTES ANTISOCIALS SEGONS OLMEDILLA 

IMATGE 8: DAN OLWEUS 



Ainoa	Monzonís	Redondo					TREBALL	DE	RECERCA:	Colpejats	per	l’autoestima	 	2016/2017	

 

que facin comentaris davant dels infants i ells aprenen del que veuen i 

escolten, ja que són ells els models d’aprenentatge.  

 

 

Normalment tenim la costum de pensar que el bulllying només el protagonitza 

el sexe masculí i generalment aquells nois amb major fortalesa física. Però 

això no és sempre això també es dona amb alta freqüència en les noies, i no 

necessàriament de gran corpulència. Hi ha casos on, inclús, l’assetjador és un 

nen de menor edat que arremet contra un altre d’un curs superior, o fins i tot 

contra un més alt i fort físicament que ell. En general, es tracta més de trobar-li 

inseguretat a la víctima, és a dir, que sigui més dèbil psicològicament que 

l’assetjador; i si no, poc a poc aconseguirà que la debilitat sigui major.  

 

 

 

De l’àmbit social i familiar que rodeja l’agressor podem extreure una sèrie de 

característiques que es donen amb alta freqüència. La situació familiar amb la 

que ens podem trobar pot ser aquella en la que, els llaços d’unió entre els 
components són dèbils i pobres, contant només amb la figura de la mare 

que no pot manejar la conducta de l’adolescent ella sola; i el pare, que no sol 

estar present o, si ho està, és un home agressiu dins i fora del context familiar i 

social, inclús de vegades es manté distanciat de la situació emocional que es 

dona en el context familiar. Una altra possibilitat és que pugui tractar-se de 

pares que no valoren el rendiment escolar del fill, ni tampoc la disciplina i 

les decisions que s’instauren des del centre escolar, infravalorant o criticant les 

actuacions que exerceixen els professors. En aquest últim cas, arribarà un 

moment en el qual el fill també ho farà, ja que sap que els seus pares no 

l’imposaran un càstig pel seu comportament. Per últim, pot tractar-se d’un nen 

que també pateixi algun tipus de maltractament en el context familiar.  
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Algunes de les característiques socio-familiars que es poden donar en els 

agressors són: 

 Dificultats d’integració social i escolar. 

 Carència de forts llaços familiars. 

 Baix interès per l’escola. 

 Emotivitat mal encaminada a la família. 

 Permissivitat familiar respecte a l’accés del noi a la violència. 

 Pot ser el reflex de com exerceixen sobre ell la violència. 

 Pot sentir que els seus pares o professors no li present la suficient 

atenció. 

 Ha vist que els seus pares o germans majors obtenen el que volien 

comportant-se de forma agressiva i aprofitant-se d’altres persones. 

 Ell mateix és o ha sigut víctima; dels seus iguals, germans, o fins i tot 

pares.  
 Està exposat a molta violència al cinema, la televisió o els videojocs. 

 

Però no sempre els que exerceixen el bullying són tan conflictius com podria 

deduir-se a partir d’aquestes característiques. En ocasions, el noi o noia pot ser 

fins i tot amic de la víctima;  però quan s’uneix amb altres amics, comença a 

burlar-se d’ella. La pressió del grup, per tant, és extremadament important en 

aquestes edats. De vegades, el propi agressor no és plenament conscient del 

mal que està ocasionant i només ho veu com una simple broma. 

Hi ha menors que actuen com agressors durant un o dos anys i deixen de ser-

ho. Altres han sigut víctimes de més petits i amb el pas del temps, es 

converteixen en agressors.  
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3.2.2.  ESTUDIS SOBRE ELS AGRESSORS 

Amb la precisa descripció de les característiques de l’agressor ja tenim suficient 

per imaginar-nos la seva personalitat i forma d’actuar. No obstant, els resultats 

d’uns estudis provinents de diferents referents, analitzen les característiques 

dels agressors i algunes les trobem contraposades. 

Tots els referents dels estudis coincideixen en els nivells baixos d’empatia, 

insensibilitat cap al dolor de l’altre i manca de sentiments de responsabilitat o 

culpa. També estan d’acord en la capacitat de lideratge que tenen, en que la 

majoria d’agressors mostren un baix rendiment escolar i en la impulsivitat i 
ira en les seves accions. 

La hipòtesis inicial del treball és basa en l’autoestima; tan agressor com 

víctima comparteixen un dèficit d’autoestima i confiança en si mateixos. 

Pràcticament tota la recerca elaborada fins ara ens indica indirectament que la 

hipòtesis és certa, però aquests estudis ens la contraposen: 

⇒ Els agressors o els que intimiden tenen un nivell alt d’autoestima 

(Batsche i Knoff,1994), (Olweus, 1993). 

⇒ Els agressors posseeixen com a mínim nivells mitjos d’autoestima; però 

normalment tenen nivells alts (Parkhurst i Asher, 1992). 

⇒ El nivell d’autoestima alt o baix no té res a veure amb l’actuació 

agressiva (Bushman i Baumeister, 1998). 

⇒ Els agressors tenen una percepció de si mateixos basada en un estat de 

insatisfacció i descontentament, de tenir un estatus escolar i intel·lectual 

més baix i de ser més problemàtics; és a dir, tenen un nivell 

d’autoestima deficient. (O’Moore, 1997) 

Amb aquests estudis podem observar que els resultats relatius a la associació 

entre el comportament agressiu i l’autoestima dels agressors són contradictoris. 

Alguns investigadors sostenen que els adolescents agressius presenten una 

autoestima més baixa que aquells sense problemes de conducta, mentre que 

altres afirmen que els agressors, per regla general, es valoren positivament a si 

mateixos i mostren un nivell d’autoestima mitjà o inclús alt.  
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TAULA 5: TIPUS D’AGRESSORS SEGONS LLIBRE: ACOSO ESCOLAR Y CONVIVENCIA EN LAS AULAS 

IMATGE 9: DAN OLWEUS 

3.2.3.  TIPUS D’AGRESSORS 

Podem distingir tres tipus d’agressors a partir del paper que exerceixen en el 
bullying: 

 

3.2.4.  CONSEQÜÈNCIES PELS AGRESSORS 

L’agressor va aprenent que pot obtenir el que vulgui mitjançant la violència. 

Per tant, el problema major es produeix quan en anys posteriors, i inclús en la 

vida adulta, utilitzi aquest aprenentatge per aconseguir els seus objectius. Poc 

a poc, va adquirint una pobre capacitat per comprendre el punt de vista de 

l’altre persona i es mostra insensible socialment. Va disminuint la seva 

empatia i va adoptant un estic violent d’interacció amb els demés, que 

representa un greu problema pel seu propi desenvolupament. Cada vegada és 

més incapaç d’establir relacions positives amb l’entorn social que l’envolta.  

La personalitat es 
caracteritza per 
poseeir bones 

habilitats socials i 
popularitat en el 

grup, sent capaç de 
manipular a altres. És 
aquell capaç de tapar 

la seva actitut 
intimidant 

Aquell que manifesta 
un comportament 

antisocial i intimida i 
assetja a altres 
directament, de 

vegades com a reflex 
de la seva falta 
d'autoestima i 

confiança en si 
mateix.  

És agressor i víctima 
a la vegada, assetja a 
companys més dèbils 
que ell mentre que és 
assetjat per altres o 
és víctima de la seva 

pròpia casa. 

AGRESSOR 
INTEL·LIGENT 

AGRESSOR POC 
INTEL·LIGENT 

AGRESSOR 
VÍCTIMA 

EFECTES DEL BULLYING EN L’AGRESSOR 

• Aprenentatge de conductes dirigides a aconseguir els seus objectius. 
• Generalització futura de les seves conductes a altres àmbits: família i 

treball. 
• Precedent de conductes delictives posteriors. 
• Reconeixement social i estatus dins del grup. 
• Insensibles davant el patiment de l’altre (manca d’empatia). 
• Baixa tolerància a la frustració. 

 
TAULA 6: CONSEQÜÈNCIES DEL BULLYING PER L’AGRESSOR SEGONS LLIBRE: 

ACOSO ESCOLAR Y CONVIVENCIA EN LAS AULAS 

IMATGE 10: DAN OLWEUS 
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3.3. LA VÍCTIMA 

3.3.1.  CARACTERÍSTIQUES 

No només les característiques personals són responsables de les agressions 

que els assetjadors executen sobre les víctimes, també es veuen influïdes per 

diverses condicions relacionades amb la situació. L’assetjament escolar té lloc 

quan la víctima es veu obligada a compartir el medi amb els agressors. Per 

tant, si existeix la possibilitat de fugir, la víctima ho farà en la majoria de 
les ocasions (García Orza, J. 1995). 

 

 

Quan un agressor escull a algú com a víctima, altres companys ho sabran i 

també començaran a agredir-lo. Algunes característiques comunes que poden 

definir la personalitat de la víctima i constitueixen els factors de risc per 

convertir-se són les següents: 

 Personalitat insegura. Molt poca confiança en si mateix i no sembla 

poder defendre’s sol. 

 Baixa autoestima, es considera una causa i conseqüència de 

l’assetjament escolar. Sol ser una persona amb vulnerabilitat 
psicològica i biològica. 

 Alt nivell d’ansietat. 

 Sentiment de culpabilitat, que l’inhibeix per poder comunicar la seva 

situació als demés. 

 Caràcter dèbil i sumís; no obstant, en ocasions pot arribar a ser 

agressiu. 

 Introversió i timidesa amb dificultats de relació i d’habilitats socials. 

Baixa popularitat; sol tenir pocs amics, malgrat que no succeeix en tots 

els casos, i no disposa de companys fidels que el defenguin. 

 Entren en una espiral de victimisme després de patir un o dos episodis 

d’assetjament. La seva incapacitat per afrontar un problema el porta a 
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la afectació de la seva autoestima, considerant-se víctima abans de ser-

ho. 

 Comença tenint  trastorns psicològics. Tendència a somatitzar; per 

evitar l’assetjament pot fingir malalties o malestar provocades pel seu 

estat d’estrès, que a posteriori, poden esdevenir-se trastorns 

psiquiàtrics. 

 Amb freqüència està sobre protegit per la família, per tant està 

acostumat a que els adults resolguin els seus problemes. 

 Posseeix estratègies d’afrontament inadequades que tendeixen a 

l’aïllament i resignació. 

 Gestos, postura corporal, falta de simpatia, comentaris inoportuns i 

dificultats per la interpretació del discurs entre iguals el porten a destacar 

com a objectiu de burles, pel fet de ser poc despert.  

Malgrat totes les característiques esmentades que poden afavorir a convertir-se 

en víctima, s’ha de destacar que “qualsevol pot ser víctima: un bon estudiant, 

amb bon comportament, sociable, amb bones relacions familiars...”.  

 

 

En principi no s’ha trobat una freqüència major entre els nois. Però es té 

constància de que solen ser menys forts físicament i que poden tenir algun tret 

físic característic que, malgrat no sigui la causa directa de l’assetjament, 

l’agressor s’encarrega d’exagerar-ho humiliant-lo (ulleres, obesitat, estatura...). 

 

 

En l’entorn familiar, és habitual trobar-nos amb joves dependents a la llar, on es 

troben sobre protegits, fet que els incapacita a deixar-se anar en ambients 

desprotegits de vincles d’adults. D’aquí ve la importància de fomentar la relació 

dels nens i nenes amb els seus iguals des de petits.   
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En l’àmbit social trobem les següents característiques: 

 Tenen major dificultat per fer amics. I quan ho aconsegueixen, creen 

llaços de dependència massa forts, de manera que se senten obligats 

a obeir tot allò que els imposen malgrat no estar d’acord per por a sentir-

se rebutjats. Desenvolupant, poc a poc, una major vulnerabilitat social, 
que els predisposa a la submissió  i a ser víctima propiciatòria. 

 Són alumnes menys populars a classe. Es queden aïllats socialment 
d’activitats lúdiques i de treball. Si no són capaços de crear llaços socials 

i/o si ningú intervé per ajudar-los, progressivament es van aïllant mé, 

fent-se més propensos a rebre assetjament. 

3.3.2.  ESTUDIS SOBRE LES VÍCTIMES 

Han sigut molts els estudis que des de la dècada dels vuitanta han identificat 

les greus conseqüències que té el bullying per les víctimes. Malgrat que 

existeix un debat important sobre si els trets que s’identifiquen són 

conseqüències o trets previs a la situació de victimisme (causes), en els 

resultats dels estudis que s’han portat a terme es poden observar les 

símptomes d’adolescents que havien sigut o estaven sent víctimes 

d’assetjament escolar. 

Tots els referents coincideixen en els sentiments d’inseguretat, soledat i 
infelicitat de les víctimes, i també en la timidesa, introversió i aïllament que 

els persegueix:  

⇒ Les víctimes desenvolupen actituds poc favorables cap a l’escola, 

desitgen evitar el context escolar, senten soledat en aquest context i 

tot això contribueix al fracàs escolar (Kochenderfer i Ladd, 1996). 

⇒ Les víctimes no tenen amics, i mostren falta de confiança i autoestima, 

inclús molt després de que es produeixin els fets (Smith, 1989). 

⇒ El 25% de les víctimes d’assetjament escolar desenvolupen una 

introversió social que les aïlla de l’entorn (Piñuel i Oñate, 2005). 

⇒ El 45% de les víctimes confessen que un dels efectes negatius de 

l’assetjament que pateixen és la soledat (Sanmartín, 2005). 
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TAULA 7: TIPUS DE VICTIMES SEGONS LLIBRE: ACOSO ESCOLAR Y CONVIVENCIA EN LAS AULAS 

IMATGE 11: DAN OLWEUS 

Altres conclusions extretes dels estudis es basen en una baixa autoestima i 
autoconcepte4, a més d’una baixa assertivitat5 com diu Smith (1989): “Les 

víctimes mostraven baixos nivells d’assertivitat.” Les víctimes també poden 

patir símptomes psicopatològics com l’ansietat i la depressió: “Es troben 

evidències de trastorns psicosomàtics e ideació suïcida o autòlisi a les 

víctimes”. 

3.3.3.  TIPUS DE VÍCTIMES 

Es poden diferenciar dos tipus de víctimes segons el paper que adopten davant 

l’agressió: 

 

3.3.4.  CONSEQÜÈNCIES PER A LES VÍCTIMES 

La víctima és la que pateix les conseqüències més greus: des del fracàs i 
dificultats escolars, fins la baixa autoestima, trastorns emocionals i problemes 

psicològics. Per tant, les dificultats de la víctima per sortir de la situació d’atac 

pels seus propis medis provoquen efectes clarament negatius. Es produeix, 

                                                        
4	Autoconcepte:	Fet	de	tenir	control	sobre	un	mateix	i	no	mostrar	els	sentiments	propis. 
5	Assertivitat:	 Capacitat	d'expressar	els	sentiments,	les	emocions	o	les	idees,	de	manera	lliure	i	
amb	seguretat,	sense	demostrar	conductes	agressives	o	manipuladores	 i	respectant	els	drets	
de	les	altres	persones.	

Víctima activa i provocativa 

Problemes de concentració (baix 
rendiment acadèmic) 

Comportament impulsiu, agressiu, 
irritant i provocador (excusa dels 
agressors) 

De vegades presenten haver tingut 
un tracte familiar abusiu. 

Víctima passiva o típica 

És el perfil de víctima més 
freqüent. 

Situació social d'aïllament, 
dificultat de comunicació i baixa 
popularitat. 

Inseguretat i baixa autoestima, no 
reaccionen davant la violència; es 
culpabilitzen. 

Tendeixen a estar sobrepotegits 
per la familia. 
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conforme va patint els atacs, una disminució de l’autoestima i un augment de la 

vulnerabilitat. Es pot detectar el seu patiment a través de la depressió i 

ansietat que acostumen a tenir. A més, tot aquest temps escolar li marcarà per 

sempre; normalment aquestes seqüeles perduren fins la vida adulta, on 

tindrà tendència a la depressió. 

 

3.4. ELS ESPECTADORS 

3.4.1.  EL GRAN PODER DELS ESPECTADORS 

En la majoria de situacions d’assetjament escolar, el poder real radica en el 

grup d’iguals. La intimidació és normalment una activitat de grup. Malgrat que 

de vegades es produeix en una situació individual, realment només apareix si 

hi ha una “audiència”. Si el grup d’iguals rebutja l’assetjament, el vent que li 

dona força deixarà de bufar i aquest ja no podrà avançar. Per tant, els 

espectadors són una part molt important de l’assetjament escolar, són un 

recurs sense explotar que pot aconseguir que deixi d’existir el bullying. Tot el 

que han de fer és deixar de quedar-se a un costat, adoptar un paper actiu i 

retirar el seu aparent suport a l’assetjador. Una vegada ho facin, l’escenari per 

intimidar desapareixerà, l’assetjador deixarà de ser-ho i la víctima ja no serà 

EFECTES DEL BULLYING EN LA VÍCTIMA 

• Fòbia, fracàs i dificultats escolars. 
• Alt nivell d’ansietat. 
• Baixa motivació d’aconseguir objectius. 
• Manca de confiança en si mateix i en els demés. 
• Dèficit d’autoestima (auto-imatge negativa). 
• Símptomes depressius. 
• Problemes psicosomàtics. 
• Intents o pensaments de suïcidi. 
• Indefensió apresa (Martin Seligman (psicòleg i professor): estat de 

desesperança en el qual el subjecte aprèn que no pot controlar els 
successos del seu entorn mitjançant les seves respostes, per tant deixa 
d’emetre-les.) 
 
 TAULA 8: CONSEQÜÈNCIES DEL BULLYING PER LA VÍCTIMA 

IMATGE 12: DAN OLWEUS 
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mai més una víctima. Els espectadors tenen el poder de redefinir tots els rols 

de la dinàmica del bullying. 

No obstant, aconseguir que aquests espectadors reaccionin és molt difícil, 

degut al que ens ensenya la societat. Ens diuen que no hem d’intervenir en 

qüestions que passen al nostre voltant perquè no ens importen. Aquesta actitud 

alimenta i amaga un cicle de por i culpa a la vegada. Els adolescents, per 

tant, es limiten a observar la vida i no implicar-se. Una vegada es dona 

l’assetjament, els espectadors comencen a ser absorbits pels intimidadors 

convertint-los en còmplices. D’una manera inconscient i no reflexiva, saben que 

si no son còmplices podrien convertir-se en víctimes. El paper de l’espectador 

canvia i es desenvolupa a mesura que la dinàmica de la intimidació va 

avançant, ja comencen a ser distants amb les víctimes i a reforçar 
l’assetjament. Una vegada que el grup ja no té ningun vincle amb els 

estudiants seleccionats com a víctimes, no és molt probable que els 

espectadors deixin la seva passivitat i trenquin el codi de silenci i 
complicitat. Sense adonar-nos, aquest poder que aconsegueixen els 

assetjadors, és donat i alimentat pels espectadors.  

A partir d’estudis d’Adair et Al (2000), s’arriba a la conclusió de la real 

incomoditat que senten els espectadors per formar part de l’assetjament 

escolar. Quan són testimonis, el seu temor en ser la següent víctima els porta a 

ignorar allò que veuen. Però si tinguessin un adult al seu costat o un igual que 

mostrés la seva preocupació, la por que congela les seves respostes socials 

podria convertir-se en un major compromís i responsabilitat.  

3.4.2.  CARACTERÍSTIQUES 

De les persones que presencien l’assetjament escolar, existeixen una sèrie de 

característiques que poden justificar el fet de tolerar el maltractament amb una 

actitud passiva: 

 Es posen al costat de l’assetjador perquè així es senten més forts. Si li 

donessin suport a al víctima, es sentirien més dèbils i amb por de ser 

víctimes també. 
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 Ells també gaudeixen i es diverteixen presenciant agressions. 

 Creuen que protestant no aconseguiran res. 

 Pensen que es tracta d’una forma de desfer-se de tensions i desfogar-
se de qualsevol problema que recau en l’agressor. 

 Tenen por de veure’s implicats, per tant desenvolupen uns 

mecanismes de defensa basats en la despreocupació, callant el que 

veuen. 

és el gran perquè de la passivitat dels espectadors. La por a 

convertir-se en víctima; a ser exclòs o agredit. Però el paper dels espectadors 

és fonamental en la  prevenció i la intervenció de l’assetjament escolar; són els 

únics ulls que veuen allò que no poden veure els adults (característica del 

bullying). A més, són un incentiu pel que els assetjadors actuen: ser 
reconegut socialment per la seva força i poder sobre altres més dèbils. 

3.4.3.  TIPUS D’ESPECTADORS 

Es poden definir quatre tipus d’observadors segons la posició que adopten 

davant l’agressió: 

 
El paper d’aquesta persona està subordinat a l’agressor i sotmès a la 

voluntat d’aquest. Normalment han sigut victimitzats pel grup i després 

de sortir de l’obscuritat, han adoptat aquest paper. Agraïts per aquest 

ascens,  obeeixen les ordres del líder. Ajuden a agredir a la víctima, es 

queden a un costat per insultar-la i animen a l’agressor. De vegades 

inicien el comportament intimidatori, i en absència de l’agressor principal, 

segueixen assetjant a la víctima. Alguns estudis confonen als ajudants 

amb l’agressor; però realment l’assetjador no deixa que adquireixin 

massa poder (sempre estan per sota i normalment sempre reben 

amenaces). Per tant, són manipulats contínuament.  

 
Es riuen durant l’assetjament i, bàsicament, es queden allà observant. 

Formen part del públic i realimenten l’escena. També s’uniran per 
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insultar i seguir al líder. Al principi poden sentir incomoditat, però es van 

beneficiant del fet de formar part de l’acció i de l’emoció que comporta. 

Per tant, no actuen directament, però observen les agressions i les 

aproven i animen.  

 
No participen, però tampoc prenen ninguna mesura. Es distancien del 

que està succeint i no fan res per donar suport a la víctima o detenir als 

agressors. Tendeixen a ser el grup més nombrós; un reflex de la 

dinàmica de poder del secretisme, base del bullying. La seva actitud és 

mostrar-se neutrals i no voler implicar-se, malgrat que callant estan 

tolerant l’assetjament escolar. 

 
Són més actius i mostren una empatia molt més desenvolupada. Estan 

preparats per confortar i prestar el seu suport a la víctima, i inclús poden 

afrontar-se al grup de l’agressor i els ajudants. Per desgràcia, en moltes 

escoles, els defensors no apareixen per ningun lloc. 

3.4.4.  CONSEQÜÈNCIES PELS ESPECTADORS 

Les persones que no participen directament a la violència però conviuen amb 

ella, observant o donant suport, sense fer res per evitar-la, poden patir 

problemes semblants als que es donen a la víctima o a l’agressor. Poden sentir 

por a acabar sent víctimes d’alguna agressió similar, pateixen reducció 
d’empatia i són proclius al aprenentatge de comportaments violents. Els 

espectadors aprenen com comportar-se davant situacions suposadament 

injustes. En ells, té lloc un reforçament d’aquelles conductes individualistes, 

egoistes i agressives. Aprenen observant com un model obté benefici, fruit de 

l’èxit de la seva conducta; per tant, dedueixen que comportant-se de la mateixa 

manera, triomfaran. A més, a mesura que van contemplant agressions 

reiterades, en les quals no són capaços d’intervenir per evitar-les, la seva 

sensibilitat davant el patiment d’altres disminueix. Si s’observa en silenci, 

callant tot el que veu, sense denunciar-ho per por a ser víctima, té el risc de 
que en un futur es comporti com l’agressor. 
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3.5. ELS PARES 

3.5.1.  ELS PARES, LES ALTRES VÍCTIMES 

Els pares són les víctimes secundàries del bullying, i poden veure’s 

marginats tant pels adolescents com per l’escola. La impotència dels seus fills 

al ser assetjats els fa sentir impotents, s’indignen i normalment prenen 

mesures, com anar a l’escola per intentar solucionar el problema. Quan ho fan, 

moltes vegades les escoles els tracten com si ells fossin part del problema, 

quan en realitat deurien ser part de la solució. 

El bullying s’aprofita d’una cultura de secretisme, del poder desproporcionat i 

de la coacció constant; les víctimes no solen explicar que pateixen 

assetjament. Inclús més que els nens petits, els adolescents tendeixen a no 
explicar als seus pares el què els succeeix o allò que els preocupa. No ho 

expliquen per diverses raons: 

Ø No volen semblar incapaços. 

Ø Volen solucionar els seus problemes sols. 

Ø Tenen por de que els assetjadors s’assabentin.  

Ø No volen que els seus pares es preocupin. 

Ø Tenen por de que els pares tinguin una reacció excessiva i empitjorin la 

situació. 

Ø Senten vergonya pel fet de ser les víctimes. 

Ø Creuen que és culpa seva. 

Ø Poden ser incapaços d’expressar-se, tenir poca confiança, confusió. 

EFECTES DEL BULLYING EN ELS ESPECTADORS 

• Aprenentatge de conductes inapropiades per aconseguir els seus 
objectius. 

• Exposició a models de comportament agressiu. 
• Falta d’empatia, disminució de la sensibilitat davant patiment dels altres. 
• Còmplice de situacions d’abús.  

 
 TAULA 7: CONSEQÜÈNCIES DEL BULLYING PELS ESPECTADORS 

IMATGE 13: DAN OLWEUS 
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En conseqüència, l’assetjament escolar només es fa evident als pares quan ja 

comença a ser extrem i detectable: per exemple, quan el fill arriba a casa amb 

la roba trencada. En aquest moment, s’activarà l’energia protectora dels 

pares (de vegades, alguns es despreocupen i no li donen importància)6. 

Quan els pares decideixen anar a parlar amb l’escola, malgrat les dificultats 

que presenten alguns, ho fan moguts per la preocupació. A l’informar del 

problema, esperen que l’escola adopti una actitud genuïna per solucionar el 

problema. Si l’escola no accepta que existeixi un problema d’intimidació o no té 

interès d’investigar el cas, es produirà un procés d’obstruccionisme pels 

pares.  

Una de les reaccions que tenen els adolescents al ser preguntats pels seus 

pares sobre l’assetjament, és sentir-se confusos i ocultar-ho amb mentides i 

negacions. Quan  arriben a  un moment de crisi i diuen que ha succeït alguna 

cosa, solen recórrer a mentir dient que ho van dir a un professor, per no 

mostrar-se incapaços ni inútils (reflex de falta de confiança). Aquest fet provoca 

un conflicte amb els pares cap al fill i els professors, podent pensar que ha 

exagerat la situació o que l’escola és negligent.  

3.5.2.  QUAN EL TEU FILL ÉS L’AGRESSOR 

En la majoria dels casos, com hem mencionat anteriorment en la situació social 

i familiar de l’agressor, els llaços d’unió entre els components familiars de 

l’agressor són dèbils i pobres. De vegades, els pares no valoren el rendiment 

escolar del fill, ni les seves capacitats, ni tampoc la disciplina. En alguns casos, 

pateixen alguns tipus de maltractament en el context familiar. Per tant, 

aquesta conducta és la que adopten i posen en pràctica a l’escola.  

Els pares s’assabenten de l’agressivitat i la conducta del fill per l’escola; no 

obstant, no s’adonen de la gravetat del problema ni com solucionar-lo. No 

veuen que potser la culpa d’aquest comportament és majoritàriament seva.  

 
                                                        
6	Els	pares	de	les	víctimes,	en	alguns	casos,	tenen	llaços	pobres,	problemes	personals	greus	i	
no	es	preocupen	per	la	situació	del	seu	fill.	
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3.6. ELS PROFESSORS 

3.6.1.  IMPORTÀNCIA DE LA GESTIÓ A L’AULA 

Els estils de professors a una escola secundària es poden dividir en tres tipus: 

autoritaris, permissius i democràtics. El professor democràtic té un control 

manifest de l’entorn de l’aula i una agenda i propòsits clars; al mateix temps, 

anima als membres individuals de la classe a desenvolupar la seva 

autodeterminació i independència dins d’uns límits raonables. La competència i 

la motivació d’un gran nombre de professors impliquen que la majoria de les 

aules siguin llocs segurs, que no desenvolupin de manera natural una cultura 

d’intimidació. Per tant, tots els professors han de tenir consciència de la gran 

correlació existent entre el seu estil de gestió de l’aula i el desenvolupament 
d’un entorn insegur, que pot portar a la cultura de la intimidació. 

Existeixen diversos tipus de respostes dels professors a l’assetjament escolar. 

A una escola segura, és a dir, aquella que estableix estructures de gestió, 

polítiques i procediments; ningun professor es trobarà lluitant per respondre a 

la intimidació des de la seva filosofia i experiència personal, ni actuant de 

manera poc sistemàtica. Al contrari, tindrà el suport d’uns procediments clars 

(intruïts per l’escola) dins d’una xarxa de respostes sistemàtiques que formen 

part d’un enfocament escolar general. No obstant, existeixen altres situacions 

en les quals els professors contribueixen, sense adonar-se, a fomentar la 
cultura del bullying. 

3.6.2.  PROFESSORS QUE CONTRIBUEIXEN A 
L’ESTABLIMENT D’UNA CULTURA D’INTIMIDACIÓ 

Els tipus de comportaments dels professors que amb tota probabilitat 

coexistiran amb la intimidació, i inclús la fomentaran, són: 

 

El professor autoritari serveix de model pel comportament intimidatori, 
establint normes i governant la classe a partir de l’autocràcia. El professor 

espera controlar els comportaments que amenacen l’eficiència de l’aula, 
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mostrant un comportament tirànic, basat en el mateix tipus de model de poder 

que l’assetjament. Sembla creure que l’agressió, l’enuig, el desafiament, 

l’amenaça i el ridícul acabaran amb els comportaments que dificulten el govern 

de la classe i l’ensenyament. L’adhesió extrema a la jerarquia i la dominació 
és un reflex clar de la relació d’assetjament en la qual el poder és exercit per un 

agressor sobre una víctima.

 

El professor narcisista, degut a la seva llarga experiència en aquesta professió, 

sent una gran admiració per ell mateix i per com fa la seva feina. Per ser 

valorat i respectat, manipula la dinàmica social de la classe, abusant del seu 

poder i així ser el líder de l’aula. Fomenta la intimidació amb el favoritisme cap 

a diversos alumnes i humiliant de manera activa a determinades persones, 

destacant els seus punts febles i diferències. Culpa a la víctima del que 

succeeix, creient que exagera la situació i que no fa res per evitar-la. A més, 

aconsegueix el suport dels altres professors i dels pares de la víctima, 

desacreditant la versió de l’assetjat.  

 

El professor intimidador actiu es troba al centre de l’assetjament, i porta el 

comportament coercitiu i de confabulació del professor narcisista fins 
l’extrem en el qual l’estudiant és constantment assetjat, depreciat i intimidat 

per ell. Un cas per entendre millor aquest tipus de professor: 

Mònica és una noia de 14 anys que està al segon curs de l’escola secundària. 

El seu tutor és un jove professor de ciències que dona classes des de fa tres 

anys, però té un currículum molt bo i està molt bé considerat a l’escola. Mònica 

va acabar el seu primer curs amb bones notes a totes les assignatures, uns 

quants amics i ningun problema important. És una mica tímida i introvertida, 

però s’ha ajustat raonablement bé al centre. No forma part de ningun grup de 

noies dominants del curs, però no mostra ningun símptoma d’aïllament. Amb el  
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seu tutor desenvolupa un interès especial per les ciències, fet que la porta a 

preguntar-se moltes coses sobre el món que l’envolta. Durant el segon 

trimestre, els seus pares observen un canvi en la seva actitud. Es torna més 

apàtica, esquerpa i monosil·làbica quan se li pregunta per l’escola, i molts 

matins explica que té mal d’estómac. La seva mare es pregunta si aquest dolor 

és real i la porta al metge, que diu que pot estar relacionat amb la tensió. La 

mare intenta parlar amb la Mònica dels seus sentiments, però no obté 

pràcticament ninguna resposta. Un dia es troba amb la mare d’una alumna que 

va a la mateixa classe que la Mònica, i li comenta que el tutor li té molta mania 

a la seva filla. 

La mare de la Mònica li comenta a la seva filla el què li han explicat, i aquesta li 

explica que el tutor li ha cridat a classe, l’ha humilitat i l’ha expulsat dues 

vegades. La mare li demana el per què del descontentament del professor i li 

contesta que no ho sap, que s’imagina que és degut a que fa moltes preguntes. 

Quan la mare de la Mònica parla amb el professor, aquest li nega el succeït i li 

diu que la va expulsar un cop per fer “preguntes improcedents i inoportunes”, ja 

que es creu ser la única alumna de la classe.  

Una setmana més tard, Mònica està plorant després de tornar de l’escola i li 

explica a la seva mare que ha fet una pregunta del procés de la fotosíntesi i el 

professor l’ha reganyat per fer “preguntes estúpides”. Quan tota la classe s’ha 

rigut d’ella, s’ha sentit totalment depreciada.  

La següent setmana, el professor repta sarcàsticament a la Mònica quan veu 

que no fa cap pregunta. Mira a la classe buscant la seva aprovació i és 

recompensat amb una rialla dissimulada. Els amics de la noia comencen a 

deixar-la de costat i comença a sentir-se aïllada. 

La mare decideix anar a parlar amb el director de l’escola, el qual li diu que ho 

deixi a les seves mans, que intentarà parlar amb el professor.  

Passats pocs dies, torna a succeir el mateix, la Mònica és humiliada davant 

tota la classe. La mare torna a parlar amb el director. Una setmana més tard,  
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arriba plorant a casa i explica que tenia un dubte sobre la transpiració i quan ha 

formulat i repetit la pregunta, el professor l’ha reganyat severament. 

La seva mare decideix tornar a l’escola i encarar-se amb el director. Aquest li 

explica que el professor li ha comentat que la Mònica és molt lenta treballant i 

interromp el ritme de la classe amb les seves preguntes, remarcant que a ell li 

agrada fomentar la curiositat, però no li agrada que els alumnes no l’atenguin i 

facin preguntes sense sentit. El professor pensa que la Mònica no està atenta a 

classe i després li exigeix que estigui només per ella. El director li suggereix a 

la mare que potser necessita una mica d’ajuda i assistència psicològica. La 

mare decideix fer una carta amb arguments sòlids de les seves queixes i un 

llistat de tots els incidents dels que té coneixement. Rep una carta del director 

dient que es prenen seriosament les seves queixes, i que malgrat tenir 

professors altament qualificats, prendran les mesures oportunes quan sigui 

necessari.  

Un mes més tard, Mònica segueix explicant actes d’intimidació i coacció per 

part del professor; els seus pares, desesperats, decideixen canviar-la d’escola. 

Ara, al seu nou centre escolar, és una de les alumnes més destacades de 

ciències.7 

  

A part de que fos un professor qui intimidava a la Mònica, una de les 

dimensions més preocupants és el fet de que l’escola no fes res davant les 

preocupacions raonables dels pares i s’amagués rere el suport incondicional 

dels seus professors; ignorant les proves de mala conducta, intimidació i mala 

gestió de l’aula. Per això és molt important que les escoles tinguin adoptat un 

enfocament escolar general8 per fer front a l’assetjament escolar (no es una 

garantia d’èxit però és una part essencial de la lluita contra el bullying).  

                                                        
7 Història	extreta	del	llibre:	Bullying	en	la	enseñanza	secundaria 
8 TOTA	l’escola	treballa	conjuntament	per	arribar	a	una	comprensió	comuna	de	la	intimidació	i	
després,	 utilitzant	 aquet	 coneixement	 compartit,	 desenvolupa	 estratègies	 per	 actuar	 contra	
aquest	 comportament.	 Aquest	 enfocament	 va	 ser	 desenvolupat	 per	 Dan	 Olweus	 (1993)	 i	
després	refinat	al	Regne	Unit	(1994). 
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El professor desinteressat és aquell que quan un estudiant li explica un 

problema, li diu que li expliqui a una altra persona que el pugui ajudar; per tant, 

s’amaga rere el cinisme9. Malgrat que l’escola tingui una política en la qual els 

estudiants han de parlar amb els professors quan tenen problemes, no tot el 

professorat s’adhereix a ella. Aquest tipus de professor bàsicament no permet 
que el molestin i probablement pensi que els alumnes deurien solucionar ells 

mateixos els seus propis assumptes.  

  

Per últim, a l’extrem de l’espectre trobem al professor permissiu. Aquest 

professor permet que es produeixi l’assetjament escolar per culpa del seu 

desinterès, per manca d’observació, per les seves respostes no meditades 

davant el comportament dels estudiants i subestimant les indicacions d’una 

cultura insegura. Mentre que el professor desinteressat s’amaga rere el 

cinisme, el professor permissiu té una classe on “tot val”, prefereix el 

compromís a l’adopció d’una postura moral, dona missatges poc clars que 

permeten als estudiants justificar la intimidació i altres comportaments 

antisocials; preferint la popularitat a la responsabilitat. La permissibilitat i la 

liberalitat es consideren com valors moralment bons i políticament correctes, i 

així es desenvolupa una cultura de “deixar fer”, amb els més forts com a 
protagonistes.  

 

 

 

 

 
                                                        
9  Actitud de la persona que diu mentides amb desvergonyiment i que menysprea els valors morals. 
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Per comprovar i fer una anàlisi completa de la meva hipòtesi inicial (el dèficit 

d’autoestima que comparteixen víctima i agressor) és necessària la part 

pràctica del treball, on es contrasta i es verifica la informació de la teoria 

estudiada amb casos reals. He estudiat adolescents que han sigut víctimes 

d’assetjament escolar i també alguns que han exercit el paper d’agressors. 

Mitjançant la informació obtinguda del cas he fet una sèrie d’observacions del 

comportament de l’adolescent i he relacionat tots els factors importants amb la 

part teòrica del treball. Òbviament, tota la documentació del bullying obtinguda 

per psicòlegs i professionals amb coneixement del fenomen ha estat extreta a 

partir d’observacions i estudis de casos reals; però és important que per 

estudiar amb profunditat la meva hipòtesi, que esmenta una característica 

concreta de l’assetjament escolar, estudiï casos analitzant i avaluant 

especialment la hipòtesi que vull comprovar.  

He agafat casos del documental de Bullying de 30 minuts (TV3): Alexis Díaz 

(agressor) i Lucia Napal (víctima-agressora). A partir d’aquest documental vaig 

intentar posar-me en contacte amb tots els adolescents apareguts amb 

l’objectiu de fer entrevistes i disposar de molta més informació del cas, però 

només va accedir-hi Lucia Napal. També em vaig posar en contacte amb 

associacions contra l’assetjament escolar amb la fi d’aconseguir adolescents 

que volguessin parlar amb mi, però ninguna em va facilitar informació per la 

confidencialitat de la informació. No obstant això, l’associació ACANAE (de 

Canàries) em va ajudar i em va facilitar casos reals que havien accedit a 

explicar la seva situació públicament a un blog (portat per la presidenta de 

l’associació): els casos escollits són el de Txuso (víctima), Amanda Todd 

(víctima) i el que em va enviar  d’una noticia apareguda a BBC de Tyler Bonner 

(agressor, malgrat no ser-ho durant l’adolescència).  
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“La meva experiència amb el bullying va començar amb  12 anys, però vaig a 

començar a explicar la història des de la meva infantesa. Vaig néixer a 

Pamplona, però amb 15 dies vam marxar a viure a un poble de Guadalajara, a 

40 minuts de Madrid. Als 3 anys vaig començar a anar a l’escola i vaig fer el 

que creia que eren els meus amics. Va arribar l’hora d’anar a l’institut, moment 

en el qual jo vaig canviar-me a una escola privada per fer secundària i 
batxillerat. També em vaig canviar de casa, seguint al mateix poble però a 30 

minuts caminant d’on vivien els meus amics de sempre. A partir d’aquell 

moment es va començar a trencar la relació d’amistat i quan me’ls trobava 

érem com absoluts desconeguts.  

A l’escola nova, al principi tot semblava normal, però realment em vaig adonar 

de que no sortia al pati per no fer determinades coses, intentava apuntar-
me a activitats per no tenir estones lliures, etc. Fet que havia de tenir una 

explicació raonable, ja que no era habitual. 

Al principi la relació amb els companys era normal, com la d’un grup  que 

s’acaba de conèixer i on pràcticament ningú coneix a ningú. Però quan ja va 

començar a haver confiança entre nosaltres, jo ja vaig començar a sentir-me 
marginat, només em volien quan necessitaven alguna cosa (per interès). 
Potser era perquè no m’agradava el futbol, potser perquè la meva forma de 
pensar era molt diferent a la dels demés (estava a una escola de cures i jo 

soc ateu), potser per treure millors notes que molts companys, o potser, per 

estar una mica grassonet. No ho sé, és una cosa que mai he sabut i mai 

sabré, però ja no em preocupa.  

En aquell curs d’inici a l’institut, inclús vaig passar-me un mes sense anar a 

classe, ja que no em venia de gust veure a determinats “companys, ni aguantar 

TXUSO RUIZ  
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la seves burles, els seus insults... Els insults d’alguns companys passaven a 

ser cada vegada més forts, arribant a produir-se inclús per xarxes socials com 

el Tuenti. A Batxillerat tot es va intensificar, potser per l’entrada de noies a la 
meva classe (l’escola, al ser de cures, només admetien noies a Batxillerat), ja 

que la meva relació amb elles no era gens dolenta, al contrari. Era com si els 

companys em tinguessin enveja. 

Vaig començar a sentir que hi havia alguna cosa que m’estava perjudicant i jo 

no n’era conscient. Mai he tingut idees suïcides, però amb el temps em vaig 

adonar que feia una cosa gens habitual ni saludable. Gaudia amb el dolor i 
quan estava sol em feia ferides als peus (concretament al costat de les ungles). 

Era un dolor que alleujava i em feia estar a gust per un moment. Això va arribar 

a un punt que se me’n va anar de les mans i les ferides es van fer permanents, 

convivint amb una petita infecció durant més de quatre anys; la qual he 

mantingut en secret i a dia d’avui ja està curada (però he d’anar amb compte). 

Mai més he tornat a ensenyar els peus, em fa vergonya, i quan analitzo com va 

començar tot m’adono de la gran relació que té amb les intimidacions que vaig 

rebre.  

Ara mateix sé que aquesta situació la tinc superada, però encara em costa 

parlar-ne. El fet curiós és que alguna vegada m’he trobat alguns d’aquests 

“companys” i ara són ells els  que senten vergonya i abaixant el cap. Jo el 
mantinc ben alt perquè no tinc cap motiu per no fer-ho. Com vaig sortir 

d’aquesta situació? Tallant la relació amb totes aquelles persones que em 
van fer patir, i sent conscient del que realment passava.  

La meva actitud és totalment diferent al noi sumís, callat i tímid d’abans. Ara 

m’és igual el que opinin de mi i sóc molt obert amb tota la gent del meu 
voltant. No obstant, segueixo tenint un problema que m’afectarà sempre: quan 
algú m’aporta confiança, m’entrego al 100% i si em falla, entro en un greu 
estat de depressió. Potser busco aquella amistat veritable que em va fer 
falta quan la necessitava.” 10 

 
                                                        
10 Cas	extret	del	blog:	Rise	from	the	ground	 
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L’adolescència  és un període de transició entre la infantesa i l’edat adulta, per 

tant, comporta grans canvis i un desenvolupament important de la forma de 

pensar i ser de l’adolescent. El canvi d’en Txuso de l’escola a un institut 

diferent, deixant enrere als seus amics, va iniciar el seu sentiment de soledat 
(sol enmig d’allò totalment desconegut). A l’arribar a un centre amb una 

ideologia diferent a la seva (escola de cures i ell era ateu), on els seus 

companys seguien unes mateixes formes de pensar, va comportar un gran 

increment de les seves dificultats de relació i acceptació per part dels seus 

iguals. A més, en Txuso ja era tímid i amb un caràcter dèbil, una introversió 

que li va impedir tenir un alt nivell de confiança en si mateix per poder fer-se 

notar i mostrar seguretat en la seva manera de pensar i ser. En aquesta etapa 

de la seva vida era necessari comptar amb el suport i el reconeixement 
dels seus iguals, per poder sentir-se valorat i no patir una baixada 

d’autoestima (dèficit que ja podíem detectar a partir del seu caràcter sumís i 

poc despert).  

El fet de patir un bullying social (aïllament i marginació) des de l’inici de 

l’institut, pel fet de pensar o ser diferent, el va fer caure en un espiral de 
victimisme i culpabilitat (ja que si tots el deixaven de costat, potser la culpa 

era seva). Tot va començar a intensificar-se, una causa molt evident va ser el 

recolzament dels companys als agressors i el bullying verbal que patia 

constantment (insults, burles...). Fins i tot, es va sumar un cyberbullying que 

ampliava els insults rebuts dins de l’escola i la quantitat d’espectadors. Al 

començar el Batxillerat, amb l’entrada de les noies a l’escola, es va afegir un 

altra causa per la qual els agressors decidien continuar amb l’assetjament: 

l’enveja. Els seus companys, al tenir una ideologia pròpia d’una escola 

religiosa, eren més tancats a l’hora d’assumir canvis. Però en Txuso, amb una 

manera de pensar i de ser molt més oberta, tenia molt bona relació amb les 

noies, fet que va estimular l’assetjament a causa de l’enveja que sentien els 

seus iguals. Aquest dèficit d’autoestima, incrementat per l’assetjament 

escolar, va provocar un sentiment d’angoixa que necessitava desprendre a 

ANÀLISI DEL CAS 
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partir del dolor físic (fent-se ferides als peus). Finalment, va sortir de l’espiral 

d’assetjament al deixar l’escola i distanciar-se dels seus companys, fet que ens 

indica que no va haver ni una intervenció per part de professors ni de 

l’escola. Podem veure clares conseqüències de les intimidacions viscudes al 

llarg de tota la seva etapa adolescent, com la constant necessitat de sentir-se 
valorat per la gent que l’envolta.  

En conclusió, la personalitat dèbil i introvertida d’en Txuso van generar en ell 

un petit dèficit d’autoestima, que s’havia de consolidar (millorar) amb la relació 

entre els seus iguals. Per tant, el fet de sentir-se valorat, estimat i reconegut 

socialment era imprescindible per la formació de la seva autoestima i 

autoconfiança; però l’assetjament escolar el va fer entrar en un espiral de 

victimisme i culpabilitat que va fer augmentar considerablement els seus 

dèficits personals. 

 

 

 

Amanda Todd va ser una jove nascuda a Canadà el 1996. Era una simple 

estudiant d’institut, però el seu cas de bullying es va fer famós a causa del gran 

impacte que va originar la publicació d’un vídeo fet per ella a Youtube, explicant 

la seva història un mes abans de suïcidar-se el 10 d’octubre de 2012.  

“Hola! Tot va començar a 1r de l’ESO, quan vaig entrar a una xarxa social de 

moda per conèixer a gent nova. Tot anava molt bé fins que un dels meus nous 

amics em va demanar que li enviés una foto meva sense samarreta; vaig 

cometre el gran error de fer el que em demanava. Uns mesos més tard, aquest 

noi va trobar el meu Facebook i em va enviar un missatge, amenaçant-me de 

que si no em despullava per ell a una videotrucada, li enviaria la foto a tota la 

seva llista de contactes. Em vaig negar i durant les vacances de Nadal, a les 

quatre de la matinada, la policia va venir a casa meva a comunicar-me que la 

foto havia sigut enviada. Vaig començar a tenir atacs d’ansietat i pànic, a més 

de depressió, no només havia de preocupar-me de tot el que comentaven i 

posaven de mi a internet, sinó que també havia de fer front a les burles dels 

AMANDA TODD 
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meus companys de classe, que havien perdut tot el respecte que tenien 

cap a mi. Em vaig mudar i em vaig canviar d’institut, vaig decidir refugiar-me en 

les drogues i l’alcohol per lidiar la meva ansietat (que va empitjorar, no podia 

sortir). Un any més tard, el noi que havia fet pública la meva imatge íntima va 

aparèixer de nou amb una llista dels meus nous companys de l’escola i va 

crear una pàgina de Facebook amb la meva foto despullada de perfil. Vaig 

tornar a perdre el respecte dels meus companys, es burlaven de mi i em vaig 

quedar sola. Aquella foto mai podria tornar a ser meva un altre cop, estaria 

sempre allà als ulls de tothom. Vaig començar a tallar-me, ja no tenia amics, 
ningú m’estimava.  

Davant d’aquesta situació, vaig canviar-me d’institut de nou.  Allà tot era millor i 

vaig començar a parlar-me amb un vell amic per missatges de text. Ell tenia 

novia, però em va dir que li agradava i que fos la seva novia durant les 

vacances. Ho vaig fer, però ell només volia mantenir relacions sexuals amb mi, 

jo pensava que li agradava... Una setmana més tard vaig rebre un missatge 

dient que sortís de l’escola, fora m’estava esperant la seva novia amb quinze 

persones més (ell també hi era). La noia i dues noies més, davant de més de 

cinquanta persones de la meva nova escola, em van dir que mirés al meu 

voltant, que a ningú li agradava. Un noi va cridar que em pegués i ella ho va 

fer. Mentre alguns em gravaven, jo estava sola i tirada al terra. Vaig mentir i 

vaig dir que va ser la meva idea i que jo tenia la culpa, que ell no tenia res a 

veure, no volia fer-li mal perquè pensava que realment li agradava. Un 

professor va passar per allà quan jo ja m’havia anat, el meu pare em va trobar. 

Em volia morir, quan em va portar a casa vaig prendre lleixiu, pensava que la 

meva vida acabava en aquell moment. Em van portar a l’hospital, al tornar a 

casa vaig veure tot el que van escriure al Facebook. A ningú l’importava, em 

van dir que desitjaven que em morís. Em vaig allunyar a una altra ciutat amb 

la meva mare, no vaig denunciar perquè l’únic que volia era seguir  cap 

endavant. Han passat sis mesos i la gent continua publicant comentaris a les 

xarxes socials rient-se del meu intent  de suïcidi i que ho torni a intentar per 
morir-me ja d’una vegada. No entenc per què em diuen tot això, vaig fer les 

coses malament, però per què segueixen intimidant-me? Ploro diàriament i 
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cada dia penso per què segueixo aquí. Tinc grans atacs d’ansietat, no vull 

anar a l’escola, no vull relacionar-me amb gent. Estic en tractament amb 

antidepressius i fa un mes vaig prendre una sobredosis. No sé que fer per 

superar-ho, necessito ajuda, no tinc a ningú. Em dic Amanda Todd.”11 

 

 

 

Quan es passa de la infantesa a l’adolescència, el grup d’iguals juga un paper 

imprescindible per a cada adolescent. El fet de conèixer a gent nova i sentir-se 

reconegut socialment, és fonamental pel desenvolupament de la seva 

autoestima i autoconfiança. No obstant això, pot sorgir una excessiva 

necessitat de fer amistats per tot arreu per incrementar el sentiment de 

popularitat, creant un concepte equivocat del valor real d’amistat veritable. 

Actualment, amb el gran auge de les tecnologies i la importància de les xarxes 

socials pel dia a dia, els adolescents han construït un món virtual per 

desprendre’s de les inseguretats; deixant enrere allò que no els hi agrada d’ells 

mateixos. D’aquesta manera, l’adolescent forja nombroses relacions amb gent 

desconeguda a partir d’una nova identitat. Amanda Todd va començar per 

aquest camí, com tot adolescent que vol fer amics i sentir-se estimat i valorat; 

però va caure en l’error de confiar excessivament en persones desconegudes 

de les xarxes socials. No podem saber amb seguretat les causes d’aquesta 

necessitat de fer “amics” per Internet, però podem suposar que rebia poca 

atenció i mostres d’afecte per part dels seus pares i dels seus amics; fet que 

inconscientment va anar creant en ella un dèficit d’autoestima. El poc control 

dels pares i la innocència d’Amanda, derivada d’una manca de diferents 

aspectes personals, la va fer passar els límits de la confiança, enviant-li a un 

“nou amic” una fotografia despullada que li demanava. Poc després ja van 

començar les amenaces, si no es despullava per ell a una videotrucada, 

enviaria la foto a tothom.  

                                                        
11 Cas	extret	del	vídeo	de	Youtube	:	My	Story:	Stuggling,	bullying,	suicide,	self	harm	(publicat	
per	Amanda	Todd,	el	7	de	setembre	de	2012) 

ANÀLISI DEL CAS 
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En aquest moment podem detectar l’inici del bullying d’Amanda, un 

ciberassetjament (sextorsió) començat amb el sexting. 12   Una vegada 

publicada la foto per tot arreu, els seus iguals  la van marginar, a més de rebre 

contínuament missatges desagradables per Internet. A partir d’aquest fet, es va 

iniciar un total ciberassetjament (anomenat arrasement13) i un assetjament a 

l’institut (bullying verbal, social i psicològic) per part dels seus companys, 

fets que li van provocar un gran sentiment de soledat i culpabilitat, causant-li 

depressió i ansietat, a més d’una baixada considerable d’autoestima i 

autoconfiança. Les víctimes d’assetjament escolar necessiten fer front a la seva 

situació refugiant-se o alliberant el seu dolor mitjançant diferents mètodes. 

Amanda Todd va començar amb les drogues i l’alcohol. Al canviar-se d’institut, 

amb una autoestima deficient i molt afectada per les intimidacions rebudes (hi 

persistia un bullying interior), va tornar a caure en l’error de confiar 

excessivament en la gent, mitjançant els missatges per Internet, en busca de 

sentir-se estimada i valorada, de no sentir-se tan sola. Va reprendre el contacte 

amb un vell amic (el qual tenia novia) que li va fer creure que li agradava, però 

només la volia per mantenir relacions sexuals. Això va originar un conflicte amb 

la novia, que va decidir enfrontar-se amb ella i posar-la en ridícul davant del 

seu nou institut. L’assetjament va tornar un altre cop (sumant-li el físic, ja que 

la van apallissar entre molts, escena on podem veure el paper fonamental 
dels espectadors com a reforçadors del bullying, que fins i tot ho van gravar). 

Va tornar a canviar d’institut, però els missatges intimidadors seguien, aquí 

podem observar la poca intervenció de les escoles per canviar la situació i 
el poc control a les xarxes socials. La culpabilitat, soledat i depressió va 

tornar de nou amb més força, fins arribar a causar-li dos intents de suïcidi. Va 

entrar a un túnel sense sortida ni llum, ja que veia que el ciberassetjament 
continuava i sempre quedaria a Internet la seva imatge bruta i culpable. A 

l’adolescència, l’acceptació i el suport per part dels iguals és un factor 

                                                        
12 El	sexting	és	 l’enviament	de	contingut	eròtic	o	pornogràfic	a	 través	d’Internet.	Quan	 li	 fan	
xantatge	 a	 una	persona	 amb	una	 imatge	de	 si	mateixa	despullada	o	 realitzant	 actes	 sexuals	
(compartida	mitjançant	 el	 sexting),	 és	 una	 explotació	 sexual	 anomenada	 sextorsió	 (tipus	 de	
ciberbullying). 
13 Tipus	de	ciberassetjament	que	consisteix	en	denigrar,	amenaçar	i	insultar	a	algú	de	manera	
constant	per	missatges	i	públicament	a	Internet.		
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imprescindible per formar-se com a persona i no desenvolupar cap problema 

ni trastorn; Amanda, amb les intimidacions extremes que va patir i el gran 
dèficit d’autoestima desenvolupat, va arribar a un sentiment de total soledat. 

Va demanar ajuda per intentar sortir d’aquest forat negre, semblava que 

millorava. Un mes després de penjar el vídeo, va decidir acabar amb la seva 

vida, no tenia ningú que l’estimés i ja ni ella s’estimava.   

En conclusió, des de l’inici de la seva adolescència (etapa d’escola 

secundària), l’Amanda era una noia amb inseguretats i amb un dèficit 

d’autoestima i d’acceptació d’ella mateixa. El reconeixement i acceptació dels 

seus iguals juga un paper imprescindible per fer front a aquests problemes, fet 

que va generar una necessitat de forjar noves amistats. De manera que va 

recórrer a les xarxes socials, creant-se una nova identitat i confiant amb 

persones desconegudes en busca d’un reconeixement i valoració social.  

 

 

 

 

 

 

“Si pegues a algú o l’insultes, veus com s’encongeix i et sents poderós, que 

pots amb ell. En aquell moment et sents bé, sents que pots amb tothom i que 

et tenen por. Veure aquella por als ulls dels companys m’agradava molt, era 

com una addicció, però ara no em sento gens satisfet.  

Vaig començar a fer bullying als 13 anys, quan van començar les baralles a 
casa, el divorci dels meus pares... Sentia com que alguna cosa dins meu 

havia d’esclatar. Em feia ràbia veure a alguns companys tan feliços; no 

entenia per què no podia treure tan bones notes com ells o estar tan bé amb 

els seus pares. Això feia que volgués amargar-los perquè tinguessin la mateixa 
vida que jo, buscava que es sentissin malament i buits. Si havia d’amargar-li la 

ALEXIS DÍAZ 
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vida a tot el món, doncs ho faria, no volia que ningú estigués per damunt 
meu. Sempre anava a pels que veia més “tontos”, inferiors a mi, que sabia 

que podia amb ells; aquells que semblava que tinguessin una vida perfecta. 

 

Feia l’assetjament amb els meus amics perquè em sentia protegit, dins d’un 

grup. A més, si passava alguna cosa, tenia als meus amics al costat de 

recolzament i si alguna víctima es rebel·lava, em defenien. Era com un 

espectacle, alguns companys de la classe ens deien que ho deixéssim però 

realment, més de la meitat de la classe ens donava suport i ens sentíem 

poderosos. Fet que feia encara molt més mal.  

Jo en aquell moment no pensava en totes les conseqüències que els hi podia 

crear a les víctimes ni el patiment que passaven. No era capaç d’entendre la 

gravetat de la situació, però ara tinc un altre punt de vista i sé que he madurat. 

Quan penso en tot el que vaig fer, em plantejo com vaig poder arribar fins 

aquell punt.   

Ara estic en un procés en el qual m’han ajudat molt arribar-hi, si no hagués 

entrat a l’institut ITA d’Argentona (per adolescents amb trastorns de conductes) 

estaria a un centre de menors o alguna cosa pitjor, per això li dono moltes 

gràcies a aquest centre.”  14 

 

 

 

L’adolescència és una etapa de desenvolupament físic i psicològic de l’ésser 

humà, on els nois i noies comencen a formar-se com a persones i a conviure 

amb els seus iguals. Aquesta relació amb els seus companys ve derivada dels 

vincles familiars que l’adolescent observa i posseeix. Per tant, malgrat la 

independència i autonomia vers la família pròpies d’aquesta etapa, l’adolescent 

segueix unes pautes de comportament extretes de la concepció d’amor i 
relació del que veu a casa dia a dia. En aquest cas, l’Alexis tenia uns llaços 

                                                        
14 Cas	extret	del	documental	del	Bullying	de	30	minuts	(TV3),	emès	el	25	de	gener	del	2015. 

ANÀLISI DEL CAS 
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d’unió entre els components familiars molt dèbils i pobres. Les baralles 

contínues dels seus pares van provocar en ell un sentiment de ràbia, ja que en 

aquest període de canvis va experimentar també la fragmentació del que havia 

sigut el seu model exemplar: la imatge dels seus pares units, sense 

problemes. Amb el posterior divorci va veure com acabava tot, la seva 

infantesa desapareixia i s’emportava la família unida que havia tingut. Aquests 

fets segurament van estimular una gran manca d’atenció en l’Alexis, sumada 

al sentiment de rebuig de la situació.  

La situació familiar i socio-afectiva va desencadenar en ell un dèficit 

d’autoestima, de no estimar la seva família ni la seva vida. Per tant, al veure la 

perfecció de vida que aparentaven alguns dels seus iguals, sentia una enveja 
que necessitava alliberar mitjançant l’assetjament escolar. L’Alexis no es 

trobava en cap àrea d’èxit personal (no treia bones notes, no estava bé amb els 

pares), de manera que volia fer front a aquest dèficit d’autoestima amb el seu 

sentiment aparent de superioritat vers els companys més dèbils i vulnerables. 

Aquesta superioritat buscava el sentiment de poder sobre tothom (per evadir-se 

de la debilitat provocada per la situació familiar) i fonamentalment, el 

reconeixement social. L’Alexis menciona  la protecció que sentia per part dels 

amics amb els quals portava a terme les intimidacions, fet que ens evidencia la 

necessitat de l’agressor en l’obtenció del suport i recolzament dels seus iguals 

(causa principal del bullying). A més, altres característiques psicològiques 

observades podrien ser: una manca d’autoconsciència del que podrien 

causar les seves actuacions i la falta d’empatia i sensibilitat cap a les 

persones a les què feia mal. Tot això, com ell diu, podia haver desencadenat 

un ingrés a un centre de menors (un dels efectes del paper d’agressor: 

conductes agressives posteriors). 

En conclusió, la situació familiar de l’Alexis i el sentiment de no tenir cap àrea 

personal on destacar, van generar en ell un dèficit d’autoestima, generant un 

sentiment de ràbia i enveja vers els seus iguals. D’alguna manera havia 

d’intentar maquillar aquest dèficit, fent assetjament escolar per sentir-se 

superior i poderós; deixant enrere la debilitat dels seus llaços familiars i 

efectius. 
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Tyler Bonner, de 22 anys i procedent de Chichester, ha explicat a Newsbeat – 

el servei en línia de la BBC – que ell va començar a fer bullying a altres nens 

mentre estava estudiant a l’escola perquè no era feliç a casa. 

“Quan jo tenia sis anys, la meva mare va morir i això va provocar molta tensió i 
desavinences a la meva llar, des del punt de vista del meu comportament i la 

meva reacció davant d’aquella situació. Estava enfadat amb el món i no parava 

de preguntar-me per què m’havia succeït allò a mi. Jo era un desastre i en 

aquells  moments no vaig saber demanar ajuda, així que a l’anar a l’escola 

vaig pensar que com la meva vida no valia res, havia d’assegurar-me de que 

tot el món ho sabés. Vaig pagar tot amb altres persones, mai els vaig infringir 

cap dany físic, però quan veia algú diferent em dedicava a intimidar-lo 
verbalment. En realitat, podia ser algú alt, baix, gras, prim... Podia trobar 

qualsevol motiu per convertir la seva vida en una misèria. Òbviament, no em 

sento gens orgullós.  Vaig exercir bullying a nens entre 7 i 9 a l’escola, però a 

l’institut vaig adonar-me de la situació i vaig deixar de fer l’idiota per centrar-

me en la meva educació.  

Només vull dir que si algú intimida a altres, o per el contrari, pateix aquestes 

intimidacions, necessita demanar ajuda. No hi ha justificació per convertir la 

vida d’altres persones en un infern només perquè tu no saps com demanar 

ajuda per resoldre els teus problemes o simplement perquè no saps el que et 

passa. Probablement acabis causant-li greus problemes a aquestes persones, 

ja que pensaran que no poden aconseguir els seus somnis o propòsits, i tot és 

conseqüència del que tu els has dit o fet.” 15 

 

 

 
                                                        
15	 Cas	extret	de	l’article:	Quarter	of	bullied	children	go	on	to	bully	other	kids	(10	de	maig	del	
2016)		del	diari	digital:	Newsbeat	(plataforma	de	la	BBC). 

TYLER BONNER 
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La situació familiar tant d’un infant com d’un adolescent és un dels factors més 

importants del seu desenvolupament i formació. Des de petits, seguim 

l’exemple que veiem a casa i la nostra personalitat es forma, en gran part, amb 

els valors i educació que rebem de la nostra família. Per tant, en Tyler, durant 

els seus sis primers anys de vida, el seu major model i centre d’atenció era la 

seva família, una estructura que es va fragmentar completament amb la mort 

de la seva mare. La figura de la mare juga un paper essencial en la vida d’una 

persona, ja que crea el primer veritable amor de l’infant. Amb sis anys, el nen 

no té capacitat d’entendre els canvis ni les situacions, només es queda amb 

allò que tenia i ja no té. De manera que en Tyler va experimentar un canvi 

brusc, ja que va passar de tenir amor i afecte a casa a no tenir absolutament 

res. La seva felicitat va desaparèixer, el món va girar-se contra ell i 

segurament, veia com tot seguia igual; els seus iguals seguien feliços amb les 

seves famílies, a l’escola tot avançava... Aquest sentiment d’invisibilitat, de 

no entendre el per què d’aquella situació, va generar un sentiment de voler ser 

el centre d’atenció dels seus companys (com ell ho havia sigut de casa seva, 

quan tot anava bé). Aquí podem observar com la seva autoestima i 

autoconfiança, amb una dependència de la seva família, va començar a 

decaure i va crear en ell un sentiment d’inseguretat respecte a tot el món; 

que va decidir alliberar mitjançant l’assetjament escolar.  La causa principal 

d’arribar fins aquests extrems va ser el fet de no demanar ajuda, que ell 

destaca contínuament, ja que necessitava resoldre els seus problemes. 

En conclusió, durant aquella etapa d’immaduresa, va exercir bullying per 

sentir-se menys invisible i que, com tot seguia igual i ell no era igual de feliç, 

volia fer saber que realment res era el mateix per a ell (enveja de la felicitat 
que desprenien els demés companys i ell ja no). Finalment va deixar el paper 

d’agressor a l’entrar a l’institut (adolescència), no ens diu el motiu del canvi de 

mentalitat, però suposem que va ser degut al pas del temps, a la millora de la 

situació personal i familiar i, sobretot, a la maduresa. 

ANÀLISI DEL CAS 
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IMATGE  6: LUCIA NAPAL 

 
 

 

 

Lucia Napal és una adolescent de 17 anys nascuda a 

Navarra. Va aparèixer al documental de Bullying de 30 

minuts (TV3) i amb les seves dades, em vaig posar en 

contacte amb ella via Facebook per fer-li una sèrie de 

preguntes relacionades amb l’assetjament escolar que 

va patir i fer (de manera indirecta) durant la seva 

infantesa i adolescència; una situació que li va provocar 

l’ingrés a l’institut ITA per trastorns alimentaris (a 

Argentona).   

 

 Quin tipus d’assetjament escolar vas patir? Què et deien/feien? 

Vaig patir abundant bullying psicològic i en ocasions, bullying físic. 

Recordo algunes coses, de les quals sempre solia arribar a casa plorant. Et faig 

un resum de l’assetjament escolar que he patit des de la meva infantesa: 

Al començar la meva infantesa, tots ens portàvem bé. Però amb pocs anys 

d’edat, ja començaven a formar grups i solia quedar-me sempre separada 

d’ells. Al principi de parvulari no recordo ninguna escena d’intimidació que 

m’afectés molt, però sí que m’estiraven del cabell. Crec que tot va començar 

perquè jo no acceptava el que feien els demés. Entre tots es “casaven” i 

jugaven a jocs que no m’agradaven. D’aquesta manera em van començar a 

marginar per no seguir el què feien. Va arribar un noi nou a l’escola (amb 

quatre o cinc anys) i era el que podríem dir “rarito”. Vaig començar a anar amb 

ell i els companys es van passar el temps dient que m’agradava. Aquesta 

situació em feia molt de mal, i fins i tot vaig arribar a dir que sí perquè callessin; 

però l’únic que vaig aconseguir és empitjorar les coses. Em van deixar de 

costat totalment. Van començar a fugir de mi. Després, el noi va marxar, i jo 
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vaig començar a anar amb dues noies les quals també rebien bullying, però 

eren secundàries (érem una classe i tots es portaven bé menys nosaltres tres, 

que quedàvem excloses del grup). Com vaig decidir anar amb la “gorda” i la 

“lletja” van començar a insultar-me i cada pati es reien de nosaltres. Després 

van començar a tirar-me ocells morts, papers mullats...  Sent més concreta, les 

accions que més em van marcar van ser: 

Amb sis o set anys, un dia al pati, un noi d’una altra classe va començar a 

insultar-me, vam començar una baralla. Van començar a venir tots els demés 

companys de les dues classes i ens van rodejar. Van donar-li suport al noi i es 

van començar a riure; vaig anar plorant cap als lavabos.  

Amb set o vuit anys, no me’n recordo que m’havia passat aquell dia però tenia 

vergonya, tanta que li vaig demanar a la professora que truqués a la meva 

mare per venir a buscar-me. Estava sola a l’aula esperant a que vingués a 

buscar-me, escoltant com els meus companys es reien des de fora. A l’arribar 

la meva mare, van començar a seguir-me burlant-se de mi. Vam arribar a la 

plaça del poble, on anaven sempre totes les mares amb els seus fills després 

de les classes. La meva mare em va treure un entrepà de “nocilla” i em va dir 

que anés amb els “amics”. Vaig anar on ells i em van treure l’entrepà. Vaig 

intentar agafar-lo però no vaig poder. Quan me’l van tornar estava ple de 

formigues; vaig explotar i plorant em vaig dirigir on estava la meva mare, qui 

em va donar una bufetada per “la meva escena d’histèria” (sense constància 

del bullying que rebia). A partir d’aquell moment, a l’escola em van començar a 

dir que els meus pares no m’estimaven.  

Quan els meus pares van descobrir alguna característica d’assetjament 

escolar, van decidir canviar-me d’escola. La professora davant de tots va dir 

“Nois, vull que comenceu a quedar amb la Sandra i la Judith (les noies amb les 

què anava i també eren intimidades) i Lucía, espero que et vagi bé al nou 

institut.” Fins i tot, per part de la meva tutora em sentia sola.  

 Abans de patir bullying, tenies una baixa autoestima? Problemes 
d’acceptació amb el teu físic, manera de ser, etc? O quan van 
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començar les intimidacions va ser quan vas començar a tenir dèficit 
d’autoestima? 

Per començar, tota la meva família em deia sempre que jo era l’alegria de la 

casa, fins que el bullying es va apoderar del meu somriure. A l’inici de les 

intimidacions, jo tenia una autoestima normal. Però vaig començar a sentir 

vergonya per suar, per mocar-me, per córrer. Amb la mort del meu primer avi 

(amb deu anys), al sempre estar amb ell perquè no tenia amb qui sortir, vaig 

caure en depressió i vaig començar amb l’anorèxia purgativa i posteriorment, 

amb la bulímia nerviosa. Llavors és quan es va iniciar el meu canvi total de la 

personalitat i físic. 

 La teva autoestima era normal fins que vas patir assetjament escolar; 
va començar a baixar i a l’escola nova (o et vas canviar a l’institut?) 
senties una gran inseguretat que per sentir-te integrada i que no et 
tornés a passar el mateix, vas decidir unir-te al grup d’agressors.  

La meva autoestima no estava ni creada fins que el bullying va començar, 

llavors vaig donar-li importància a aspectes que fins aquell moment 

desconeixia. Per mi l’autoestima d’una persona es crea a partir dels seus 

primers records, experiències. La meva primera experiència estava envoltada 

d’intimidacions.  

Em van canviar a l’institut (t’ho he explicat tot molt resumit). A l’arribar vaig 

trobar un grup, no obstant, seguia sentint bullying psicològic; em preocupava 

per maquillar-me o per vestir-me bé, ser coneguda, lligar... Tot això amb dotze 

anys. Les meves actuals amigues no es van començar a maquillar fins els 

quinze o setze anys, i jo a primer de l’ESO semblava un panda. 

Diguem que volia canviar el roll que havia tingut, no de víctima a agressora, 

però sí d’invisible a que em tinguessin respecte o m’envegessin. Amb l’inici de 

la bulímia i el seu empitjorament, vaig començar a deixar de costat a les meves 

amigues i a anar amb gent d’un o dos anys menys que jo (els “chungos”, 

“populars”, “guays”).   

 



Ainoa	Monzonís	Redondo					TREBALL	DE	RECERCA:	Colpejats	per	l’autoestima	 	2016/2017	

 

 Centrant-nos amb el tema de l’anorèxia purgativa i la bulímia 
nerviosa, podries explicar-me com et senties per arribar a aquest 
punt? 

Abans del canvi a l’institut, només havia tingut el suport del meus avis 

paterns, que com he dit anteriorment, em van criar. Fet que va fer que no 

necessités a ningú més.  

Al morir el meu avi, tot es va enfonsar, vaig començar amb la  depressió i a 

tancar-me a casa, amb atacs d’ansietat. Realment em sentia culpable de que 

el meu avi morís, sense tenir ni haver pogut tenir gens de culpa.  

Aquell estiu vaig començar a tenir amigues, però la meva ansietat havia 

augmentat considerablement. Fins el punt que vaig estar en risc de sobrepès. 

Al començar l’institut, amb por de patir un altre cop intimidacions, vaig 

preocupar-me més per la meva imatge, i vaig voler aprimar-me. Al principi ho 

feia bé, fent esport. Però al no veure resultats, vaig decidir purgar-me i  fer 

esport extrem. La meva vida va girar radicalment. Es van apoderar de mi la 

por, el sentir-me sola, el culpar-me de tot, el fet de preocupar-me pels demés 

abans que per mi, la comparació constant amb qualsevol... Per tant, al sentir-

me sola i malament amb mi mateixa, vaig decidir alliberar l’angoixa de 

diferents maneres. 

 Al convertir-te en agressora per sentir-te acceptada, mentre feies 
bullying, la teva autoestima creixia? Veient a les altres persones patir, 
senties més confiança i seguretat en tu mateixa?  

La meva autoestima no va créixer mai. Quan vaig canviar d’escola vaig voler 

encaixar fos com fos. Per això vaig decidir anar amb la gent “guay” de l’escola. 

Llavors vaig passar a convertir-me en una titella més, seguint els seus patrons 

de comportament.  

Mai vaig fer bullying directe ni físic, però tenint-me a mi, s’assabentaven de la 

vida dels companys no tan populars, fet que els feia burlar-se dels demés molt 

més. 
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Seguretat en mi mateixa no, però em sentia segura mantenint-me a un grup on 

ja no es ficaven amb mi. Més confiança en mi mateixa tampoc, perquè veia que 

m’estaven convertir en algú que mai havia sigut ni havia volgut ser.  

 Però et consideraves agressora o una espectadora que ajudava als 
agressors?  

Vaig ser totalment una espectadora que ajudava als agressors. Només volia 

encaixar, fent qualsevol cosa, com fumar, sortir molt de festa o faltant a 

classe... Però mai volia fer sentir malament ni ferir a ningú. No obstant, vaig 

fer mal indirectament, ja que estava malalta i no sabia com sentir-me bé amb 

mi mateixa, així que pensava que si la gent amb la que anava em veien 

“guay”, em sentiria millor. Malgrat que no va ser així.  

 Llavors, per tancar la meva hipòtesis amb la teva opinió, podries 
confirmar que tant víctima com agressor comparteixen dèficit 
d’autoestima?  

Clarament no la considero una hipòtesis, la considero un fet. La víctima 

desenvolupa un dèficit d’autoestima creixent a mesura que perdura 

l’assetjament. L’agressor actua així per diferents aspectes, cadascun el seu; 

per voler sentir-se integrat, per haver viscut intimidacions i voler fer patir... De 

totes maneres, això no justifica l’agressió. Dels meus agressors, va haver una 

noia que un dia es va disculpar, dient-me que no era conscient de com de 

malament ho estava passant. Amb els anys vaig comprendre que eren nens 

petits, que feien el que feien sense conèixer les conseqüències. Uns van 

madurar, altres no, i altres no maduraran mai.  

Quan estigui acabat, m’agradaria veure el treball definitiu. M’ha fet molta 

il·lusió poder participar-hi.  

Moltes gràcies per tot, no saps la il·lusió que m’ha fet a mi que m’hagis 
contestat! Quan el tingui acabat i corregit, te l’envio. Que vagi tot molt 
bé, guapa! 
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La personalitat de l’ésser humà és com la peça d’un puzle immens; anem 

provant diversos llocs per comprovar si encaixa, però hem d’intentar-ho 

diverses vegades per trobar el lloc a on correspon. Lucia, ja des de ben petita, 

era una persona amb una personalitat definida i diferent; no li agradaven els 

mateixos jocs que als seus iguals i per tant, va començar a crear una situació 
d’aïllament relacionada amb els seus gustos i el seu caràcter (introversió 
social). L’assetjament es va iniciar a partir d’aquest moment, els seus 

companys al veure-la diferent i aïllada d’ells, la van començar a marginar 
(bullying social). A l’anar amb un nen nou de l’escola semblant a ella, diferent 

als demés, els típics rumors de nens petits van aparèixer. La Lucia diu que en 

ocasions va confirmar els rumors perquè callessin, aquí podem detectar el seu 

baix autoconcepte i la seva baixa assertivitat per fer front a allò que li 

molestava. Al marxar aquest noi, va començar a anar amb el grup de noies 

“excloses” de la classe: la “gorda” i la “lletja”, que rebien bullying pel fet de tenir 

uns trets físics que l’agressor podia utilitzar per humiliar-les (característica del 

bullying, donada també en Lucia però per trets psicològics). El bullying verbal 
i psicològic va iniciar-se: amb rialles, burles, insults... Totes aquestes 

intimidacions sempre anaven acompanyades del suport dels espectadors als 

agressors, on podem veure el seu gran poder i reforçament de l’assetjament 

escolar. La cultura de secretisme de l’assetjament escolar també era present 

en els seus pares, ja que la seva mare no es va adonar de la gravetat de 

l’assumpte quan fins i tot, va presenciar una escena. A més, quan els pares es 

van assabentar i la van canviar d’escola per cursar l’educació secundària a un 

altre centre, podem comprovar el desinterès de l’escola anterior (sense 
enfocament escolar general) i de la professora, la qual no va intervenir 

(foment del bullying).  

La Lucia diu que abans de patir bullying tenia una autoestima normal, però amb 

el seu caràcter podem detectar la seva introversió social (aïllament per no 

acceptar les formes de diversió dels seus iguals), creant en ella una 

ANÀLISI DE L’ENTREVISTA 
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culpabilitat inconscient de l’assetjament social que rebia (marginació). La seva 

autoestima estava en procés de formació quan van començar les intimidacions, 

però una sèrie de factors van sotmetre-la en una creació d’una baixa 

autoestima i una imatge negativa d’ella mateixa: la marginació dels seus 

companys i el reforçament d’aquest aïllament i soledat amb la mort del seu 

primer avi. Per tant, la Lucia abans de començar l’institut, es trobava marginada 

pel seu grup d’iguals però es sentia recolzada i valorada pels seus avis paterns 

(sobreprotecció per la família). Al morir el seu avi, ja no sent aquell suport 
familiar que tenia malgrat les intimidacions i es troba en un aïllament total, que 

la fa entrar en un estat de depressió i ansietat (generant un risc de sobrepès).  

Al començar l’institut, la situació personal en la què es trobava i la por de patir 

un altre cop intimidacions, va fer que comencés a preocupar-se per la seva 
imatge (volia aprimar-se). D’aquesta manera, faria que els agressors no 

tinguessin res per burlar-se’n. El dèficit d’autoestima i de seguretat en si 

mateixa va augmentar amb la necessitat de canviar d’aspecte, només per ser 

valorada i acceptada pels seus iguals; de manera que per alliberar aquesta 

angoixa va començar amb l’anorèxia purgativa i la bulímia nerviosa. Per 

aconseguir l’acceptació i reconeixement dels seus companys, va decidir unir-

se al grup d’agressors del nou institut i intentar incrementar la seva autoestima i 

confiança en si mateixa. Mai va augmentar la seva autoestima, però veia com 

la seguretat en ella mateixa creixia a mesura que veia que no l’intimidaven. La 

Lucia va passar de ser una víctima passiva a una espectadora que ajudava 

als agressors. Aquest canvi, sempre al voltant del dèficit d’autoestima, es va 

donar per la por a ser víctima un altre cop i el sentiment de fortalesa que li 

aportava el saber que no es ficarien amb ella.  

En conclusió, la consciència de no ser acceptada forjada des de petita i la 

fragmentació de la sobreprotecció i suport familiar amb la mort del seu avi, van 

creant en ella un dèficit d’autoestima i una necessitat de canviar d’imatge. Al 

canviar de centre escolar, té l’oportunitat de canviar totalment per poder 

encaixar i ser reconeguda pels seus companys, i no tornar a patir assetjament 

escolar. Pertànyer a un grup dominant li aporta seguretat, a canvi de no ser ella 

i d’estar obligada a participar com espectadora de situacions que detestava. 
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Finalitzat el meu treball de recerca, puc valorar els resultats obtinguts tant de la 

part teòrica com de la part pràctica i, amb la seva relació, extreure les 

conclusions de la hipòtesi i les diferents idees inicials. Finalment, podem 

confirmar la hipòtesi central del treball: víctima i agressor comparteixen un 

dèficit d’autoestima i confiança en si mateixos. A més, he assolit l’objectiu 

d’analitzar i centrar la recerca en les característiques de la personalitat de tots 

els elements de l’assetjament i la influència de l’entorn en el que es troben; 

concretament en l’etapa de l’adolescència. A partir de les observacions 

obtingudes dels casos reals analitzats, sempre fonamentades amb la teoria 

apresa, explicaré detalladament els trets característics de cada component en 

relació amb l’autoimatge de cadascun i la situació entre familiars i iguals. 

L’adolescència és un període de transició entre la infantesa i l’edat adulta, per 

tant, comporta grans canvis i un desenvolupament important de la personalitat. 

Els adolescents comencen a crear la seva identitat i la imatge que tenen d’ells 

mateixos, condicionada per les persones que els envolten. De manera que, les 

inseguretats i complexes que sorgeixen durant aquesta època de profunds 

canvis tenen una relació directa amb l’estima i valoració que reben. Malgrat 

l’inici d’una autonomia respecte a la família, segueix sent fonamental el suport i 

l’atenció rebuda a casa. Però en aquesta transició, pren un paper principal la 

necessitat d’acceptació i de reconeixement social per part dels iguals en el 

desenvolupament de l’autoestima i en general, de la identitat de cadascú. Amb 

totes aquestes característiques, a totes les escoles es produeix el fenomen del 

bullying, però, per què? Per què es decideix fer-li la vida impossible a algú? I 

per què a aquella persona i no a una altra? 

Amb l’anàlisi de les víctimes, relacionant totes les dades amb els aspectes 

tractats a la fonamentació teòrica, podem dir que la personalitat i el dèficit 

d’autoestima i autoconfiança de la persona assetjada juguen un paper cabdal. 
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A l’inici del treball, el meu dubte es trobava en si aquests dèficits eren una 

causa o una conseqüència de l’assetjament escolar. És a dir, si la víctima 

abans de ser intimidada tenia una autoimatge negativa d’ella mateixa o a 

mesura que era assetjada, la seva autoestima disminuïa. La resposta es troba 

en part en alguna feblesa del seu caràcter (fràgil, sensible i introvertit amb 

dificultats d’adaptació), a més de les condicions de suport afectiu familiar i del 

seu entorn més proper. Aquí trobem l’inici de l’assetjament escolar, si l’agressor 

no sent debilitat ni dolor en la víctima, no s’assoleixen les intimidacions. Per 

tant, un caràcter dèbil comporta una dependència major de les opinions dels 

altres i un increment de possibilitats de patir bullying. No obstant això, sempre 

han d’existir uns trets característics diferencials de la personalitat, la ideologia o 

el físic perquè els agressors trobin un motiu per dur a terme les intimidacions. 

L’aïllament i soledat que sent la víctima, la fan entrar en un espiral de 

victimisme i culpabilitat derivat de la seva personalitat fràgil, generant-li un 

dèficit d’autoestima major. Aquest procés de formació de la identitat, queda 

condicionat per el rebuig o aïllament dels companys, fet que provoca angoixa i 

depressió, que en alguns casos necessita ser alliberada mitjançant diferents 

mètodes.  

Un altre aspecte a destacar d’algunes víctimes és una manera perillosa de fer 

“amics”, a conseqüència de la necessitat de reconeixement social i popularitat 

a l’adolescència, esmentada anteriorment. Aquesta forma és Internet i les 

xarxes socials, on els adolescents construeixen un món virtual per 

desprendre’s de les inseguretats; creant una nova identitat en la qual ja no 

existeix la imatge negativa que tenen d’ells mateixos. Aquesta nova imatge 

idealitzada crea conflictes en la percepció de la realitat, en com es veuen i en 

les relacions falses que van forjant; incrementant el dèficit d’autoestima.  

A continuació, amb l’anàlisi dels agressors concloem els motius de la seva 

conducta violenta i la personalitat que amaguen rere la imatge dominant que 

aparenten.  En pràcticament tots els agressors, el desencadenament de 

l’assetjament escolar s’ha donat per la situació familiar. Malgrat la necessitat de 

reconeixement dels iguals, els adolescents segueixen unes pautes de 

comportament extretes de la concepció d’amor i relació del que veuen a casa 
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dia a dia. Per tant, si a casa els vincles familiars són dèbils i pobres, no els 

inculquen uns valors idonis ni una educació adequada, contínuament estan 

exposats a la violència i a la falta de respecte i no reben l’atenció necessària; 

els adolescents tindran una necessitat major de ser valorats pels seus iguals. 

Aquesta manca d’atenció i altres dificultats causades per la situació familiar, 

generen en l’adolescent una percepció de fracàs, de ser injustament diferent, 

que minva la seva autoestima. En la majoria d’ocasions, l’enveja, la rancúnia i  

el sentiment d’inferioritat respecte als demés és alliberat mitjançant 

l’assetjament escolar. De vegades, es converteix en agressor perquè havia 

sigut víctima anteriorment, per por de tornar a ser-ho. En conclusió, per fer front 

a la debilitat interior i sentir-se poderós, intimida a companys que veu més 

vulnerables per sentir-se superior; d’aquesta manera maquilla els seus dèficits i 

obté l’atenció i consideració dels altres (tot i que sigui degut a la por).  

Amb tot això, hi han altres elements del bullying dels quals he trobat 

característiques i aspectes importants. En primer lloc, el gran poder que tenen 

els espectadors pel desenvolupament del bullying. El seu paper és fonamental 

en la prevenció i la intervenció de l’assetjament escolar, ja que són els únics 

ulls que veuen allò que no poden veure els adults. Però sobretot, són un 

incentiu pel qual els assetjadors actuen: el reconeixement social. Profunditzant 

en la seva personalitat, la por és el gran perquè de la seva passivitat i 

reforçament de les intimidacions. En quant als adults, tant pares com 

professors, en moltes ocasions contribueixen a fomentar la cultura de 

l’assetjament escolar, degut al desinterès o a la no acceptació de la gravetat de 

la situació. Per aquest motiu, en el treball s’ha reflectit la importància de 

l’establiment d’una bona gestió a l’aula i d’un enfocament escolar general, 

creant un entorn segur a l’escola.  

En definitiva, el meu treball de recerca analitza detingudament tots els 

elements que participen en l’assetjament escolar. Es centra en la influència de 

la personalitat de la víctima i l’agressor en les intimidacions, concretament en el 

dèficit d’autoestima i autoconfiança que comparteixen. D’aquesta manera, 

arribem a la conclusió de la debilitat que amaguen tant l’un com l’altre i les 

diferents formes de fer-li front, que faciliten l’aparició del fenomen del bullying. 
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Després d’uns llargs i intensos mesos d’esforç i dedicació, he aconseguit 

acabar el meu treball de recerca. Sento una gran satisfacció d’haver pogut 

realitzar aquest projecte i de tot allò que m’ha aportat i ensenyat. Al 

començament, anava perduda degut a la meva indecisió, ja que no sabia quin 

tema escollir ni com enfocar la meva hipòtesi. A l’escollir l’assetjament escolar, 

no sabia en quin aspecte centrar-me ni quines preguntes formular. El meu tutor 

em va donar la idea de focalitzar la recerca en l’anàlisi de la personalitat de la 

víctima i l’agressor, amb l’objectiu de verificar el dèficit d’autoestima que 

comparteixen. Vaig decidir encaminar les investigacions especificant en l’etapa 

adolescent, ja que segons les meves idees inicials, l’autoestima influeix 

considerablement en el desenvolupament dels adolescents. 

En general, m’ha agradat fer cada una de les parts del treball i disposar de total 

llibertat per fer tot a la meva manera, amb la meva pròpia iniciativa i creativitat. 

Sobretot, m’ha encantat parlar amb una noia que havia sigut víctima 

d’assetjament i analitzar els diferents casos. No obstant això, m’hagués agradat 

poder fer una part pràctica basada principalment en entrevistes, però només 

vaig trobar a una persona que volgués ajudar-me. Em sento orgullosa d’haver-

me implicat tant des del primer dia i d’haver tingut la sort de disposar de l’ajuda 

del meu tutor en qualsevol moment.   

He après a fer una recerca completa, i en la meva opinió, amb una petita 

aproximació al que podria ser un treball d’investigació professional. Crec que 

els coneixements obtinguts em seran realment útils pel meu futur com a 

professora (si decideixo endinsar-me en el món de l’educació), ja que m’he 

adonat del significat veritable d’educar i de la gran importància de l’entorn 

escolar en la nostra formació. A més, l’interès que he mostrat per millorar i 

aprendre dia a dia sobre aquest àmbit, m’ha despertat un desig de voler posar 

el meu granet de sorra per en un futur, canviar el model d’ensenyament actual; 

fomentant estratègies per intervenir en els possibles problemes dels infants i 

adolescents. L’educació no només és formar estudiants, és formar a persones.   
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En aquest apartat, he volgut afegir el contingut d’un article (d’una revista 

anomenada “Reader digest”16) que vaig llegir al començar a fer el treball, el 

qual em va cridar molt l’atenció.  

LA BRILLANT IDEA D’UNA PROFESSORA PER DETECTAR 
L’ASSETJAMENT ESCOLAR ABANS DE QUE ES PRODUEIXI 

Una professora, després del succeït a Columbine el 1999 (dos estudiants, 

abans de suïcidar-se, van ferir a 24 persones i van matar a 13 més), es va 

adonar de la importància de l’assetjament escolar i va decidir actuar.  

Tots els divendres a la tarda, demana als seus alumnes que agafin un full de 

paper i escriguin els noms de quatre nens o nenes amb els quals els agradaria 

asseure’s la setmana següent. Els infants sabem que aquest desig pot o no pot 

fer-se realitat. També els demana que anomenin al company que, segons la 

seva opinió, ha tingut un comportament exemplar durant la setmana. 

Seguidament, els alumnes li entreguen els fulls sense revelar res als demés.  

Cada divendres a la tarda quan els nens i nenes se’n van a casa, la professora 

penja els fulls a la pissarra i els analitza en busca de patrons: A quin noi ningú 

anomena com a company de seient desitjable? Qui tenia mil amics la setmana 

passada i ningun aquesta setmana? L’únic objectiu de la professora és 

identificar als alumnes solitaris, a aquells que tenen problemes per vincular-se 

amb els companys. De manera que descobreix quins són aquells més 

populars, els que passen inadvertits entre els seus iguals, i sobretot, aquells 

que són víctimes i agressors d’assetjament escolar.  

 

                                                        
16 L’article	del	qual	he	obtingut	la	informació	es	troba	a	la	bibliografia	[data	de	consulta:	9	de	
desembre	del	2016] 


