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L’assetjament o el bullying es dóna 
quan un alumne o alumna es veu 
exposat de forma reiterada a un 
maltractament verbal, físic o psico-
lògic per part d’un company o grup 
de companys per espantar-lo i ame-
naçar-lo. 

El terme deriva de la paraula an-
glesa “bully”, acceptada a nivell 
mundial per referir-se a l’assetja-
ment entre companys d’aula, i de-
finit com una forma de confronta-
ció d’interessos en què un dels pro-

Verbal: insults, parlar malament 
d’algú o difamar, sembrar rumors 
o notícies falses. 

 Psicològic: amenaces per provo-
car por, aconseguir algun objecte o 
diners, xantatge i burles públiques, 
cartes, notes, missatges a mòbils, 
correus electrònics amenaçadors.  

Social: ignorar i no dirigir la pa-
raula, impedir la participació amb 
la resta del grup, coaccionar amics 
i amigues de la víctima perquè no 
actuïn amb la mateixa, rebuig a 
l’aula.  

 Ciberbullying: quan l’individu és 
molestat, humiliat, amenaçat o as-
setjat per un altre(s) mitjançant l’ús 
de l’Internet o altres tecnologies in-
teractives i digitals.  

En l’estudi realitzat per Amalga-
ma7 amb la col.laboració de l’Uni-
versitat Autònoma de Barcelona: 
“Bullying i ciberbullying: accions i 
percepcions d’alumnes escolarit-
zats d’entre 12 i 18 anys” en escoles 

tagonistes adopta un paper domi-
nant i obliga per força a que un al-
tre s’ubiqui en un rol de submissió, 
causant-li amb això un dany que 
pot ser físic, psicològic, social o mo-
ral (Ortega, 2005).  

L’assetjament/ciberassetjament 
no és només una agressió genera-
da per un menor contra un altre. El 
grup hi tindrà un paper fonamen-
tal. 

Les persones pertanyents al grup 
podran participar del mateix assu-
mint un rol d’observador, de testi-
moni passiu, de testimoni actiu, de 
col·laborador o d’incitador de l’as-
setjament. Aquests rols no són ex-
cloents entre ells, ni tampoc està-
tics en el temps.  

Existeixen diferents tipus de bu-
llying:  físic: directe (pallisses, lesi-
ons amb diferents objectes, agres-
sions, “clatellots”) o indirecte: roba-
tori i destrossa d’ objectes perso-
nals.  

catalanes es va concloure que el 
65,3% dels enquestats coneix algú 
que ha estat víctima o agressor de 
bullying, i el 56,1% d’ells coneix 
algú que ha estat víctima o agres-
sor de ciberbullying. 

En la mateixa línia, un 58,5% dels 
alumnes enquestats manifesten 
haver presenciat, almenys en una 
ocasió, una situació de bullying. 

En el mateix estudi es va valorar 
la correlació entre haver estat vícti-
ma de bullying o ciberbulliyng i 
consum de substàcies, en aquest 
sentit i coincident amb d’altres es-
tudis 

En diferents estudis s’ha obser-
vat que en víctimes de bullying o ci-
berbullying, hi ha un augment de 
consum d’alcohol, tabac i de deri-
vats del cànnabis. 

Els joves menors de 18 anys 
d’edat que pateixen assetjament es-
colar, són més vulnerables a con-
sumir drogues, ja que se senten ig-
norats, exclosos, discriminats, agre-
dits i en ocasions sexualment asset-
jats, el que els fa presa fàcil del con-
sum d’aquestes substàncies.  

Els símptomes més freqüents 
que poden presentar tant les vícti-
mes, els agressors, com els obser-
vadors poden ser: ansietat; depres-
sió; baixa autoestima; canvis de 
conducta, del rendiment escolar; 
absències repetides a classe; deixar 
de connectar-se a Internet o con-
nectar-se amb més freqüència de 
l’habitual; mostrar-se frustrat, trist 
o irritable; no voler parlar del tema 
si s’interroga… 

És important conèixer quina és 
la millor manera de detectar-lo, 
afrontar-lo i erradicar-lo.  Aquesta 
no és una tasca fàcil a causa de les 
singulars característiques de l’as-
setjament per mitjà de les noves 
tecnologies: immediatesa, anoni-
mat, efecte en cadena, alta dispo-
nibilitat i diversitat de canals i pro-
cediments, entre d’altres.  

Sempre és important no mini-
mitzar qualsevol situació que de-
tectem, parlar-la i demanar ajut 
professional davant del dubte.
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Dents en un dia
a qualsevol edat
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Aquest proper dissabte se 
celebra el Día Internacional 
contra el Bullying o 
l’Assetjament Escolar. 
Sempre és important no 
minimitzar qualsevol 
situació que detectem, 
parlar-la i demanar ajut 
professional davant del 
dubte.
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