Facultat d’educació

Treball de Fi de Grau

L’educació emocional com a eina de prevenció
de l’assetjament escolar
Maria Antònia Duran Siquier
Grau d’educació infantil
Any acadèmic 2018-19

DNI de l’alumne: 41586819J
Treball tutelat per Immaculada Sureda Garcia
Departament de Psicologia Evolutiva i Educació

Autor

S'autoritza la Universitat a incloure aquest treball en el Repositori
Institucional per a la seva consulta en accés obert i difusió en línia,
amb finalitats exclusivament acadèmiques i d'investigació

Sí

No

Tutor
Sí

No

Paraules clau del treball:

assetjament, competències, educació emocional, prevenció, educació infantil.
1

2

RESUM
L'assetjament escolar és una problemàtica present a dins els centres escolars d'arreu del
món des de fa molt temps. Segons diversos estudis, com el realitzat per la fundació
ANAR (2017) o per Albaladejo, Ferrer, Reig i Fernández (2013), aquesta cada vegada
comença a mostrar-se en edats més primerenques, fet que fa que sigui necessari
començar a realitzar actuacions cada vegada més d'hora.
Al llarg dels darrers anys, ha sorgit un ampli ventall de propostes que toquen aquesta
temàtica, des d'estudis per conèixer la realitat d'aquesta fins a arribar a propostes,
programes, protocols, etc. per poder prevenir o intervenir en casos d'assetjament escolar.
Molts d'aquests però estan destinats a les etapes de primària i secundària, la qual cosa
dificulta

que

existeixen

actuacions

a

dins

l'etapa

d'educació

infantil.

A través d'aquest treball, es vol proposar que l'educació emocional serveixi com a eina
d'actuació per prevenir el sorgiment de les conductes pròpies dels individus implicats a
dins l'assetjament escolar.
D'aquesta manera, sorgeix la següent pregunta: És possible prevenir l'assetjament
escolar des de l'etapa d'educació infantil a través de l'educació emocional?
S'ha realitzat una recerca teòrica sobre el desenvolupament social dels infants i la
realitat de la violència present actualment a dins l'etapa d'educació infantil. També, s'hi
ha realitat una recerca per conèixer què és l'educació emocional, i a més , s'ha fet una
recerca relacionada amb l'assetjament escolar per conèixer el què és, les causes del seu
origen i els agents que hi estan implicats. Finalment, també s'ha cercat diversos
programes de prevenció i intervenció per a l'assetjament escolar, a escala espanyola i
europea.
Per poder donar resposta a la pregunta, s'ha realitat una recerca bibliogràfica de quatre
programes, amb la qual es volia conèixer el seu funcionament i la relació dels
continguts treballats amb l'educació emocional. Seguidament, s'ha realitzat una recerca
de camp per conèixer la realitat del treball emocional dut a terme a dins els centres
escolars. Després, s'ha fet una comparativa entre els resultats obtinguts de les recerques,
per tal d'aconseguir uns resultats òptims per donar solució a la qüestió.
Com a resultats, s'ha demostrat que hi ha possibilitat de poder realitzar una tasca de
prevenció, ja que les competències emocionals treballades en els programes i en els

3

centres escolars són les mateixes, així com, les estratègies utilitzades en les diferents
etapes són semblants o és possible una adaptació d'aquestes.
Paraules clau: assetjament, competències, educació emocional, prevenció, educació
infantil.
ABSTRACT
For a long time, bullying is a present problem in today’s educational centres around the
world. According to various studies, like the one made for the ANAR Foundation
(2017) or the one made for Albaladejo, Ferrer, Reig i Fernández (2013), the school
harassment begins to show itself in increasingly younger ages. This makes necessary
start making interventions more and more early.
Over the years, have surged many proposals that touch on this subject, since studies to
know the reality of the school harassment until arrive to proposals, programs, protocols,
etc., to be able to prevent or intervene in cases of bullying. But many of these, are
intended to elementary school or secondary school, which thing difficult the existence
of interventions in stages as a pre-school education.
Through this assignment, I want to propose that emotional education serves as a tool for
action to prevent the emergence of the behaviour of the people involved in the school
harassment.
It is possible to prevent bullying from the pre-school education through emotional
education?
A theoretical search has been carried out about the social development of children and
the reality of violence between equals in the pre-school education. Also, a search has
been done to know what emotional education is, as well as, a research related to
bullying to know what it is, the causes of its origin and the agents that are involved.
Finally, prevention and intervention programs for bullying have been sought, on a
Spanish and European scale.
In order to answer the question, a bibliographic search of four programs has been
carried out, of which I wanted to know the working and the relationship of contents
with emotional education. A field search has been made to know the reality of
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emotional work done in the educational centres. Then, a comparison has been made
between the results of the searches, to achieve optimal results to solve the problem.
As results, it has been shown that there is a possibility to be able to carry out a
prevention work because the emotional competences worked on in the programs and in
the schools are the same. And also, the strategies in the different stages are similar or
there is a possibility to do an adaptation of these.

Key words: bullying, competence, emotional education, prevention, pre-school
education
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1. INTRODUCCIÓ
Aquest treball sorgeix amb la finalitat d'afrontar una problemàtica molt present a dins la
nostra societat, l'assetjament escolar. Aquest terme és definit de manera diferent per
múltiples

autors

però

segons

el

llibre Prevención del

acoso escolar

con educación emocional (2014), l'assetjament escolar són situacions d'abús de poder, a
on les accions es produeixen de manera reiterada, amb una intencionalitat per part de
l'agressor de causar dany a la víctima, la qual es troba en una posició d'indefensa davant
aquest. Aquesta també, és un fenomen de grup, és a dir, que també hi ha està implicat el
context, no es pot deixar aïllat.
Un gran percentatge dels casos d'assetjament escolar es donen, principalment, als
darrers anys d'educació primària o al llarg de l'etapa de secundària tal com indiquen
estudis com els realitzats per Save the children o la fundació ANAR. El primer va fer
una investigació pròpia, Yo a eso no juego: Bullying y ciberbullying en la infància
(2016), a través de la realització d'enquestes descobriren que un 9,3% dels 21. 487
estudiants d'E.S.O enquestats han sofert assetjament. També realitzaren una estimació
de les víctimes arreu d'Espanya, el qual va ser que uns 110.000 infants poden viure
situacions de bullying.
També, s'està demostrant que les situacions de bullying comencen cada vegada més
prest, és a dir, a edats més primerenques. A l'etapa d'educació infantil ja es poden
observar actuacions, actes o conductes pròpies d'aquesta problemàtica. Tal com diu
Ortega (2010), “ aunque dadas las enormes diferencias entre los niños de jardín de
infancia y los escolares de más edad en todas las áreas de desarrollo, […] las conductas
de maltrato entre iguales en ambos casos ofrecen exactamente el mismo perfil […] no
obstante, los niños de Educación infantil se pueden categorizar según los mismos roles
[...] y muestran aproximadamente las mismas características, incluidas las conductas y l
os estados emocionales."
La consciència social referent a aquest tema s'ha anat incrementant amb el pas dels
anys, ja que cada vegada més persones s'adonen que la violència, com és l'assetjament
escolar, és un problema important dins la nostra societat i que no es pot tolerar. És
necessari actuar per evitar i fer-li front, per poder aturar-la, ja que aquesta perjudica no
només a qui l'efectua o qui la sofreix, sinó també a l'entorn a on ocorre. Múltiples àrees
com la psicologia, pedagogia o educació han realitzat investigacions o estudis per
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entendre

la

realitat

de

l'assetjament

escolar

i

resoldre

preguntes

com:

En que consisteix?, Qui són els implicats?, Que passa en les situacions d'assetjament?
Com s'origina?, Quins factors estan implicats? Es pot prevenir? Es pot aturar?
Les respostes a aquestes preguntes es poden trobar en els múltiples resultats de les
investigacions. Avui en dia, arreu del món es poden trobar una gran diversitat de
propostes, que comprenen des de l'explicació de la problemàtica, mesures per a la seva
prevenció, fins a propostes d'actuació sobre els trastorns de comportament, sobre la
disminució de l'agressió i la violència o també per erradicar la delinqüència en l'escola
(Gottfredson, 2003).
A l'hora de cercar programes per a la prevenció i la intervenció de l'assetjament escolar,
tal com ens diuen Wilson i Lipsey (2006, citat per Ortega, 2010), en la literatura
internacional es poden trobar molts de programes eficaços i ben documentats, que han
tingut resultats favorables. A pesar d'aquesta afirmació però, l'eficàcia d'aquests no
sempre s'ajusten a totes les realitats.
El fet que una "bona pràctica" sigui identificada com a bona i eficient, no implica que
sigui una solució universal, vàlida en qualsevol lloc o en qualsevol condició
sociohistòrica i cultural. (Debarbieux i Blaya, 2010).
Partint d'aquesta premissa, és necessari subratllar que cada centre escolar té un context
propi, diferent de la resta, en un sentit o altre. La diferència entre un centre o un altre
pot ser mínima, però pel simple fet que ja són dues escoles diferents, ja viuen en dues
realitats diferents.
En començar a fer aquest treball, la meva idea era realitzar un pla d'actuació per a la
prevenció de l'assetjament escolar a partir de l'educació emocional però a mesura, que
m'he endinsat a dins aquesta temàtica, m'he adonat que la meva creació, només seria
una més de les que ja existeixen i que en, segons quines realitats, no seria d'ajuda. Per
aquest motiu, vaig decidir no realitzar un pla d'actuació sinó que em vaig plantejar la
següent pregunta: com es pot prevenir que sorgeixin actes de violència entre infants i
fomentar la relació positiva entre els iguals des de l'etapa d'educació infantil?
A través d'aquest treball, vull donar resposta a aquesta reflexió, demostrar que tal com
esmenten moltes de les investigacions, la manera en què pot evitar o prevenir que els
infants es converteixin en protagonistes de l'assetjament escolar com per exemple
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agressors, víctimes o observadors, és a través del desenvolupament positiu i integral
dels infants, tant els aspectes emocionals com socials.
En anar realitzant els altres apartats del treball, vaig llegir sobre diversos programes de
prevenció i d'intervenció, i em vaig adonar de dos aspectes. Per una banda, què la gran
majoria d'aquests programes estan dirigits a les etapes d'educació primària i educació
secundària. I per l'altra banda, què els programes treballen amb conceptes de l'educació
emocional com per exemple la competència social, la resolució de conflictes,
l'assertivitat, l'autoestima, la cooperació o la participació, etc., per modificar el
comportament o les conductes dels agents implicats, per canviar les situacions a dins les
aules o dins el centre, etc.
Bisquerra (2002), ja ens diu, que l'educació emocional és una manera de prevenció
primària, la qual actua per prevenir problemes originats, sigui per pertorbacions
emocionals o per la influència de factors de risc presents a dins l'àmbit familiar, en la
comunitat o en la societat, en general.
L'escola, juntament amb l'àmbit familiar, és un entorn en què inevitablement els infants
aprendran i es desenvoluparan com a persones. Per aquesta raó, els docents i les
persones implicades a dins el món educatiu, no han d'oblidar que el benestar emocional,
mental i social són aspectes tan importants com el rendiment acadèmic pel
desenvolupament complet i saludable dels infants (Cowie i altres, 2004; Gardner,
1993; Goleman, 1996; Maslow, 1970; Weare, 2000; citat per Serrano, 2006)
L'etapa d'educació infantil és el pilar a on els infants adquireixen un gran part dels seus
coneixements bàsics, és entre els 0 i 6 anys en què els infants es comencen a
desenvolupar en l'àmbit físic, cognitiu, motriu, intel·lectual, social, emocional, etc. i és
quan també construeixen la seva personalitat. És necessari que l'educació emocional es
comenci a treballar a aquesta etapa perquè gràcies al fet que aquesta tasca es dugi a
terme al llarg dels seus primers anys escolars, els infants tindran més possibilitats de
desenvolupar les competències emocionals necessàries per afrontar una gran varietat de
situacions que poden resultar disruptives i destructives en la vida.
Encara que també, és primordial que aquesta tasca no acabi en els anys següents sinó
que ha de formar part del procés educatiu dels infants, ha de ser continua, permanent i
ha d'estar present des dels seus primers anys fins a la seva vida adulta. A mesura que
passa el temps però, es va donant més importància a l'àmbit acadèmic i a l'adquisició de
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conceptes, deixant de banda, l'educació socioemocional. Aquesta realitat ha existit des
de fa molt de temps i a pesar, de què en els darrers hi ha molts de centres, que s'esforcen
per canviar-la, la pressió dels continguts curriculars, molts de cops passa per davant les
intencions de canvi dels educadors.
Per aquesta raó, aquest treball també servirà, no només als docents de l'etapa d'educació
infantil, sinó que tal vegada, ajudarà que el professorat d'altres etapes, prenguin
consciència de la importància de l'educació emocional, el paper que aquesta pugui tenir
en la prevenció i la intervenció i també, serà una possible mesura per actuar a dins els
centres escolars.
.
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2. OBJECTIUS
Objectiu general
- Conèixer i demostrar la possibilitat de prevenir l’assetjament escolar des de l’etapa
d’educació infantil mitjançant l’educació emocional.
Objectius específics
1. Fer una recerca bibliogràfica en el camp de l'assetjament escolar.
2. Conèixer els continguts de l'educació emocional que es treballen per a la
prevenció de l'assetjament escolar i propostes per poder treballar-les en
programes de prevenció i intervenció.
3. Comprovar si és possible adaptar propostes d'actuacions en el camp de la
prevenció de l'assetjament de l'etapa de primària o de l'etapa de secundària a
l'etapa d'educació infantil.
4. Crear dos instruments de recopilació de dades per tal de conèixer les eines que
utilitzen dos centres per treballar les competències emocionals.
5. Reconèixer els continguts de l'educació emocional que es treballen a les aules
d'infantil per fomentar una relació positiva entre els iguals.
6. Analitzar els diferents recursos (programes, tècniques, estratègies...) utilitzats en
els centres escolars per tal de treballar i fomentar la relació positiva entre els
iguals a través del treball emocional.
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3. MARC CONCEPTUAL
3.1. La socialització a la primera infància
Bisquerra (2009), ens diu que el desenvolupament de l'ésser humà ha de ser integral, és
a dir, que s'han de desenvolupar els aspectes cognitius, morals, emocionals,
físics, socials, etc.
Trickett (citat per Fernández, 2010) ens diu que els infants neixen amb una
predisposició innata per la sociabilitat, és a dir, que neixen amb la necessitat de viure en
societat. Muñoz i Jiménez (2011) afirmen que els infants ja neixen genèticament
preparats per interactuar i relacionar-se en els diferents contexts socials, estan dissenyats
per

mostrar

receptivitat

i

manteniment

de

la

proximitat

cap

a

figures

d'afecció, pel reconeixement dels senyals que indiquen poder o dominància, poder
distingir entre grups propis i d'altres en la vida social o per respondre a les obligacions
de reciprocitat en la vida amb comunitat.
El desenvolupament de les emocions està molt relacionat amb el desenvolupament
social, ja tal com esmenta Bisquerra (2002), la cultura i la societat tenen una gran
influencia a dins les emocions perquè aquestes s'originen amb la interacció de la
persona i la societat.
Un factor important del desenvolupament social és la socialització. Aguirre (2000),
esmenta que la inserció, l'adaptació i la transformació que sofreix l'individu en el món
social al llarg de la seva vida, es produeix a partir del procés de socialització.
Maestro (2018) afirma que la socialització implica processos mentals, afectius i
conductuals relacionats entre si. Andrés (2013) explicita que aquests processos s'inicien
en el naixement i romanen al llarg de la vida, encara que no sempre resten iguals sinó
que canvien contínuament, depenent de diverses circumstàncies com l'edat o les
funcions socials.
Segons Palau (2001; citat per Fernández, 2010) en aquest procés s'hi diferencien tres
fases: La primera és l'adquisició de conductes pro socials, la qual implica la
interiorització de creences, normes, regles, cultures que fan que l'infant es comporti
d'una manera adequada a dins la societat; l'adquisició de coneixements i habilitats
socials, les quals afavoriran l'aparició d'una conducta pro social; i per últim, l'adquisició
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d'actituds de sociabilitat, és a dir, l'establiment de vincles emocionals i afectius amb
altres persones.
Perquè el procés de socialització dels infants es pugui donar, són necessaris la
intervenció de quatre agents socialitzadors, els quals són: la família, l'escola, els iguals i
l'entorn (la societat, els mitjans de comunicació, els llibres, les joguines, ...). (Andrés,
2013)
3.1.1 El desenvolupament social en la infància: Competència social i habilitats
socials
El desenvolupament social implica que les persones desenvolupin una sèrie de
capacitats o habilitats per poder integrar-se favorablement a dins la societat (Andrés,
2013), entre les quals es troba la competència social. San José (2018) explica que la
conducta social dels infants evoluciona al llarg de tota l'etapa d'educació infantil.
Bisquerra

(2009)

defineix

la

competència

"la capacidad para mantener buenas relaciones con otras personas",

social

com
implicant

d'aquesta manera dominar les habilitats socials bàsiques. La definició d'aquest concepte
ha d'incloure el conjunt de capacitats, conductes i estratègies que permeten a cada
persona construir i valorar la seva pròpia identitat, actuar competentment, relacionar-se
assertivament amb altres persones i afrontar de manera positiva els reptes, les demandes
o les dificultats de la vida, possibilitant un ajustament i una adaptació per arribar a un
benestar personal i interpersonal. (Schneider,1993; citat per Muñoz i Jiménez, 2011)
Ser competent socialment implica dominar una sèrie d'habilitats (Fernández, 2010),
perquè tal com expliquen Muñoz i Jiménez (2011), la competència social és una
estructura complexa formada per habilitats concretes, les quals són denominades
habilitats socials, i que inclouen conductes, pensaments i emocions que possibiliten a
les persones relacionar-se amb els altres satisfactòriament. Però com diu Fernández
(2010), perquè els infants puguin formar la seva competència social, primer necessiten
conèixer i entendre la situació, diferenciar les conductes adients de les que no ho són en
funció dels resultats obtinguts a l'utilitzar-les i per últim, sentir-se motivat per posar-les
en pràctica.
Bisquerra (2014), afirma que les habilitats socials són el conjunt de competències que
faciliten les relacions interpersonals, incorporant també tres components, l'emocional, el
14

cognitiu

i

el

conductual.

(Monjas,

2007,

citat

per

Muñoz

i

Jiménez,

2011). Monjas (2002), ens diu que aquestes s'adquireixen mitjançant una combinació
del procés de desenvolupament i l'aprenentatge. Les persones no naixem tenint unes
habilitats socials concretes, encara que, tenim factors genètics que predeterminen
aquestes habilitats (Fernández, 2010), sinó que al llarg de la vida anem aprenent a ser
d'una manera determinada, a partir de les situacions interpersonals i les interaccions que
hem tingut al medi social. Aquestes es poden aprendre a través de l'experiència directa,
de l'observació, de la instrucció o a través del feedback personal. (Monjas, 2002)
Diversos autors han intentat definir quines són les diferents habilitats socials
necessàries per a una bona competència social. Segons Bisquerra (2009), les principals
són:
-

Dominar les habilitats socials bàsiques.

-

Respecte cap als altres, l'objectiu del qual és acceptar i apreciar les diferències
individuals i grupals de les persones i saber valorar.

-

Practicar la comunicació receptiva, és a dir, tenir la capacitat per atendre i
entendre a la resta mitjançant la comunicació verbal i no verbal.

-

Exercir la comunicació expressiva, la capacitat per iniciar i mantenir converses,
compartir els sentiments i pensaments amb claredat.

-

Compartir emocions.

-

Comportament pro social i cooperació, és a dir, la capacitat per realitzar accions
a favor d'altres persones.

-

L'assertivitat, la qual és entesa com la conducta interpersonal que implica
l'expressió dels propis sentiments i la defensa dels drets personals propis, sense
negar els drets de la resta. (Monjas, 2002)

-

La prevenció i resolució de conflictes: És l'habilitat per identificar, anticipar-se o
afrontar els conflictes socials i els problemes interpersonals per tal de poder
resoldre'ls: i, per últim, la capacitat per gestionar les situacions emocionals.

La competència social té una gran importància en el desenvolupament futur dels infants.
L'adequada competència social en la infància està associada amb els èxits socials,
escolars i personals, mentre que una inadequada adquisició poden provocar
conseqüències negatives com: la baixa acceptació social o el rebuig dels iguals;
problemes escolars com el baix rendiment escolar, fracàs escolar; problemes personals
com baixa autoestima o problemes psicològics com depressió, ansietat, indefensió;
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inadaptació juvenil o problemes de salut mental com l'alcoholisme o la drogoaddicció.
(Monjas, 2002).
Els motius perquè no es produeix una adequada adquisició de les habilitats pot ser molt
variada. Monjas (2007, citat per Muñoz i Jiménez, 2011), resumeix les causes amb tres
categories: En primer lloc, els infants que "no saben" posar en marxa aquestes
conductes a causa que per mor d'un dèficit en la socialització o per un aprenentatge
inadequat, no han arribat a aprendre-les; els infants que "no poden", és a dir, saben
realitzar les habilitats però no poden realitzar-la a causa d'una interferència, la qual pot
ser cognitiva (atribucions errònies de les situacions d'interacció, autoconsciència
excessiva, pensaments distorsionats, etc.), emocional (ansietat, por, agressivitat, ...) o
conductual (impulsivitat, hiperactivitat, etc.); i també, els infants "que no volen", o
sigui, els infants que necessiten una motivació, un incentiu o un reforçament.
Monjas (2002) ens diu que l'estudi de les habilitats socials ha experimentat un augment
al llarg dels darrers anys. En la darrera dècada, s'han dut a terme moltes investigacions
per a conèixer que és la competència interpersonal, com s'avalua o com les persones ho
adquirim. En referència en l'àmbit d'infantil, la mateixa autora (2002), ens diu que
actualment està acceptat en diferents camps acadèmics, clínics, pediàtrics..., que
l'habilitat d'interactuar adequadament s'adquireix a través de les relacions, no només
amb els adults sinó també amb els iguals.
Els infants participen des de l'inici dels seus anys preescolars en situacions socials amb
els iguals i els adults molt diferents, les quals requereixen la posada en marxa de les
diverses habilitats socials. Molts d'autors han explicat que les habilitats socials s'han
d'educar des de les primeres edats com un requisit necessari per a una bona socialització
posterior. En el cas de l'educació infantil, han explicitat que en aquesta etapa és
necessari desenvolupar: les habilitats bàsiques de conversació (escoltar, parlar,
comunicar, demanar, saludar...); d'autoafirmació (demanar ajuda per realitzar algunes
activitats); o habilitats per la resolució de conflictes (ajudar a altres, respectar les
normes...). (Ribes, Bisquerra, Agulló, Filella, Soldevila, 2005).
La competència social en cada persona és diferent, a causa de la diversitat individual, és
a dir, no tothom demostra una competència social idèntica a una altra persona a
causa que, com diu Monjas (2007, citat per Muñoz i Jiménez, 2011) hi ha diferents
dimensions que formen part de la competència social. (Annex 1). Aquesta no és estàtica,
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sinó que varia constantment, és a dir, que cada persona, segons les seves característiques
personals i les seves habilitats socials, pot estar en una posició social en concret però
aquesta pot canviar per mor de la intervenció de diferents circumstàncies (personals,
familiars, socials, etc.). Un exemple pot ser que un infant pot ser en un principi, rebutjat
socialment però per diversos motius pot començar a tenir relació amb altres infants, la
qual cosa fa que comenci a ser integrada a dins un cercle social.
3.1.2 El paper dels adults en el desenvolupament de la socialització dels infants
En apartats anteriors s'ha explicat que l'origen del comportament social dels éssers
humans és genètic, és a dir, aquests ja vénen predisposats per establir vincles amb altres
persones a dins contexts socials. Un nadó pot començar la seva sociabilitat des dels seus
primers dies de vida, fonamentalment a partir de l'establiment de vincles d'afecte cap als
seus cuidadors. (Muñoz i Jiménez, 2011). Aquests vincles són les relacions afectives
més importants en la primera part de l'etapa evolutiva i són els pilars de les interaccions
socials d'un individu. (Román i Morgado, 2011). Freud va suggerir que el vincle
emocional de l'infant amb la mare és la base per totes les relacions posteriors. (Berk,
2004)
Segons els anteriors autors (2011), el concepte d'afecció fa referència a la vinculació
afectiva que s'estableix entre un infant i el seu cuidador habitual a partir de la interacció
privilegiada. Bowbly (citat per Berk, 2004), afirma que la relació d'un infant amb un
adult comença amb una sèrie de senyals innates que criden a l'atenció de l'adult cap a
l'infant, és a dir, que els éssers humans naixem amb una predisposició biològica que es
manifesta amb una atracció innata cap a certes característiques, tant per part de l'adult
com per part del nadó (Román i Morgado, 2011). A través d'interaccions primerenques
es van establint un vincle emocional entre els cuidadors principals del nadó i aquests,
per així convertir-se amb les seves figures de referència. Martínez (2005) explica que
les relacions afectives entre el nen i el seu cuidador se solen construir durant els primers
tres anys de vida i que aquest, es forma mitjançant les interaccions quotidianes i quan
les necessitats dels infants són ateses.
La teoria del vincle s'ha explicat des de diferents perspectives al llarg de la història,
entre les quals destaquen el conductisme i la perspectiva psicoanalítica, però actualment
la més acceptada és la "teoria etológica del apego" de John Bowbly (1969), qui va
afirmar que el vincle afectiu es desenvolupa amb diferents fases. (Berk, 2004). Cal dir
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abans que aquestes etapes o fases són generals, però poden variar depenent de com es
construeixin aquests vincles, dels aspectes particulars de cada un o del context a on
es pugui desenvolupar. (Roman i Morgado, 2011):
- Des del naixement fins als tres primers mesos de vida: Els nadons mostren preferència
pels estímuls socials (veu o rostre humà) i tenen una sèrie de senyes internes que els
ajuden a establir un contacte amb altres persones (somriure, aferrar-se, tocar, mirar).
Quan l'adult respon, el nadó vol que aquest estigui per a ell però en aquesta
primera etapa té un caràcter indiscriminat, és a dir, que l'infant no és capaç de
diferenciar al seu cuidador d'un altre adult desconegut. En aquesta etapa, els moments
de convivència (menjar, canvi de bolquer, ...) permet que el vincle es torni cada vegada
més estable.
- Entre els tres i sis mesos: Els nadons comencen a demostrar més interacció amb els
cuidadors principals, demostrant una preferència cap a les persones conegudes
(somriure i mostres de conducta més positives), encara que no demostra un total rebuig
cap a altres persones.
- Entre els sis i dotze mesos: És quan es pot veure com l'infant demostra una clara
preferència pel seu cuidador principal. És també, en aquesta etapa quan es presenta
l'ansietat per separació, és a dir, els infants es mostren malament quan el seu referent
se'n va i fan el possible per cridar la seva atenció perquè es quedi (l'agafen, ploren,
segueixen, etc.). Als 8 mesos comencen a mostrar rebuig cap a altres persones
desconegudes i hi ha un augment del vincle amb la figura de referència. També, en
aquesta etapa és quan s'acaba de consolidar el vincle afectiu.
- El primer any: Hi ha una maduració fisca, cognitiva i verbal per part de l'infant, cosa
que permet que aquest tingui més autonomia i accepti separacions breus o un menor
contacte amb el referent.
- Entre els dos i tres anys: El vincle canvia contínuament, ja que els infants comprenen
els sentiments o finalitats de l'altra persona i comencen a formar-se la idea
mental que no és necessari tenir la presencia constant de la figura d'afecte per estar bé,
és a dir, que hi pot haver una major tolerància a la separació i les conductes d'afecte
s'activen amb més dificultat. Se solen reactivar normalment en situacions d'estrès, de
por, etc.
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- A partir dels cinc i sis anys: Les conductes del manteniment del contacte físic o la
proximitat es van substituint per un major intercanvi verbal.
Aquest vincle que s'estableix, normalment si no es produeix una discontinuïtat en
l'entorn a on l'infant creix i que fa que aquest canviï (abandó, maltractament, separació,
adopció, etc.), l'afecte sol tenir una continuïtat al llarg del temps i se sol mantenir
estable al llarg de les relacions, és a dir, que aquest es manté a pesar que s'estableixin
vincles amb altres persones. (Román i Morgado, 2011)
Berk (2004) explica que els vincles afectius de cada persona són diferents a causa de la
qualitat de la relació formada entre l'infant i els seus cuidadors. Per exemple, hi ha
infants que es mostraran més tranquils i segurs amb la presència del seu cuidador,
mentre que d'altres, es mostraran més ansiosos o insegurs. Això és a causa, de què com
va establir Ainsworth (1978) en un estudi, seguint la tasca de Bowbly, existeixen
diferents patrons de vincle afectiu, un vincle segur i tres patrons de vincle insegur
(Ainsworth et al., 1978; Main & Solomon, 1990, citat per Berk, 2004), els quals estan
detallats en l'annex 2.
Roman i Morgado (2011) expliquen que a mesura que els infants creixen els vincles
d'afecte es modifiquen, és a dir, que no només estableixen vincles afectius amb els seus
principals cuidadors sinó que a l'entrar amb contacte amb altres persones (padrins,
germans, mestres, etc.) també hi estableixen vincles, sent aquests rellevants pel
desenvolupament dels infants.
Fernández (2010) ens diu que és a l'escola d'educació infantil, a on els infants
normalment estableixen els primers contactes fora de l'àmbit familiar. Tal com diu
Conidi (2014), és inevitable la creació d'un vincle entre els mestres i els alumnes perquè
interactuen diàriament a dins un mateix espai durant molt de temps, encara que aquest
vincle pot manifestar-se de moltes formes, pot ser bo, dolent, proper, distant, etc.
Les

relacions

afectives

en

els

centres

d'educació

infantil, segons Brazelton i Greenspan (2005), haurien de dur-se a terme d'igual manera
que en l'àmbit familiar, o sigui, a través d'activitats a on hi hagi una gran interacció
entre l'adult i l'infant. Però a causa dels canvis soferts a dins la societat en els darrers
anys, aquesta mirada i l'establiment d'un vincle estable és cada vegada més difícil
d'aconseguir per l'augment de les ràtios, la falta d'estabilitat laboral en els entorns
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institucionals o els canvis de personal que es produeixen a dins els centres any rere any.
(Brazelton i Greenspan, 2005).
A pesar d'això, l'escola té un paper primordial en el desenvolupament social dels infants.
El primer curs d'educació infantil és quan els infants amplien les seves relacions socials,
de manera horitzontal (relació amb els iguals) i les verticals (els mestres).
(Sadurní, Rostán i Serrat, 2003; citat per Fernández, 2010).
El rol dels mestres és ajudar-los, no només amb la seva trajectòria acadèmica
(Fernández, 2010), sinó que avui en dia, és necessari que els docents, especialment els
d'educació infantil, coneguin, sàpiguen atendre i satisfer les necessitats dels infants, tant
les biològiques (descans, higienes, alimentació, etc.) com les necessitats emocionals i
afectives, perquè els ajudin a desenvolupar-se adequadament. (Casabón, 2014)
Roman i Morgado (2011) expliquen que les interaccions entre l'adult i l'infant són
bidireccionals, és a dir, que la qualitat d'aquestes relacions són influenciades per les
característiques personals de cada un, la història personal de cada un, l'estil de criança
de l'infant, les expectatives del mestre, etc. Els mateixos autors (2011) afirmen que les
interaccions de qualitat entre el mestre i l'alumne, poden ajudar a forma la seguretat
emocional dels infants i també influiran amb la formació de l'empatia, el
desenvolupament de les conductes socials i habilitats cognitives i l'adaptació al nou
entorn.
Fernández (2005) explicita que per ajudar a desenvolupar la seva personalitat, és
necessari que els educadors, atenguin les necessitats bàsiques dels infants però tenint en
compte, que s'ha de realitzar de manera adequada i en les situacions o moments
oportuns. Les sis necessitats bàsiques són:
-

Ser reconegut: És important que l'educador ajudi a l'infant a conèixer-se a si
mateix, a conèixer les seves potencialitats, a conèixer els seus límits a través de
la proposta d'activitats que els puguin ajudar. A més, que el docent ha de tenir
una actitud oberta i real del nen, perquè és a través de com el veuen les altres
persones, que l'infant començarà a conèixer-se a si mateix.

-

Ser

estimant

incondicionalment:

L'infant

necessita

ser

estimat

incondicionalment, amb tendresa, afecte i respecte per les persones del seu
entorn perquè pugui desenvolupar una imatge digna de si mateix. L'educador pot
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expressar aquest amor mitjançant els seus gests, mirades, el to de veu, les
paraules, i també, a través del seu temps i la seva atenció cap a l'infant.
-

Sentir-se segur: El mestre ha de respondre a la necessitat de seguretat de l'infant,
confortant-lo en situacions d'inseguretat, de temor, de tensió, d'angoixa ...,
protegint-lo en situacions de perill. També, és important que no transmeti les
seves pròpies inseguretats o temors, evitar les amenaces i ajudar-lo a afrontar els
seus temors, les seves pors a través de diferents estratègies (verbalitzar, cercar la
manera de disminuir-lo) o acollir-lo sense exigències ni ridiculitzacions.

-

Ser tractat com un nen i no com un miniadult: Els infants necessiten que les
exigències dels adults, s'adaptin a la seva edat i al seu nivell de desenvolupament
perquè quan se'ls hi exigeix més del que són possibles, poden originar-se
sentiments de frustració i culpabilitat. Per aquest motiu, és important que els
mestres acompanyin als infants tenint en compte el seu propi ritme i motivantlos perquè assumeixin responsabilitats pròpies de la seva edat.

-

Realitzar aprenentatges: Els infants tenen dret a aprendre, no només continguts
acadèmics sinó que els educadors també els han d'ajudar a conèixer les seves
idees, els seus sentiments, els seus desitjos, les necessitats del seu cos, les seves
qualitats, a formar la seva consciència, per tal de fomentar així el gust per
conèixer el seu entorn, per perdre decisions, a tenir en compte les seves
necessitats o a conèixer a altres persones, etc. És important que el mestre mostri
actituds de "paciencia, flexibilidad, apertura al diálogo, bondad, acogida,
no juicio y aceptación del tiempo que requieren los aprendizajes"(Fernández,
2005: 236)

-

Ser ell mateix: Totes les persones tenen la necessitat de construir la seva pròpia
identitat i per aquesta raó, és important que els educadors acceptin que cada
infant és diferent, únic i confiïn que ells tenen la capacitat de prendre les seves
pròpies decisions. Aquests, han de facilitar el procés de construcció de la
identitat personal de cada nen a través del respecte, alegrant-se i animant-lo a ser
ell mateix en cada moment, a estar orgullós de les seves diferències, evitant
influir sobre els infants d'acord amb les seves expectatives, els seus judicis o
evitant comparant-lo amb altres infants.

3.1.3 La importància de la relació amb els iguals
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En anteriors apartats s’ha explicat que la relació amb iguals també és important pel
desenvolupament social dels infants. Maestro (2018) defineix el grup d'iguals com “el
conjunto de niños con edad aproximada y características demográficas similares, que
se relacionan socialment durante su vida escolar, favoreciendo el aprendizaje de
ciertas conductas esenciales para la adaptación y ajuste de las personas, así como la
puesta en pràctica de habilidades sociales”
El procés de socialització amb els iguals comença a desenvolupar-se a una edat
primerenca, normalment entre els 0 i 3 anys, a causa que, com diuen Ortega i
Del Rey (2003), existeixen llocs que promouen aquesta relació com les escoles infantils
o zones d'oci.
Tal com diu Martínez (2005), promoure que els infants, en els seus primers anys de
vida, tinguin experiències de compartir i cooperar, participi en situacions grupals, farà
que aquests experimentin els avantatges de la cooperació, millorarà la seva capacitat
social i els ajudarà a formar les seves habilitats pro socials. Els iguals contribueixen en
la formació del jo dels infants, ja que les activitats conjuntes faciliten la reflexió sobre
ells mateixos; en compartir experiències es promou el desenvolupament de les seves
competències socials, principalment les habilitats de resolució de conflictes
interpersonals,

l'assertivitat,

la

conducta prosocial o

també

ajuden

en

el

desenvolupament de les competències emocionals o les cognitives. (Garcia,
Sureda Monjas, 2010)
Segons Fuentes y Melero (2007, citat per Fernández, 2010), algunes de les funcions la
relació entre iguals, són:
-

Facilitar l’adquisició d’estratègies i habilitats socials com escoltar, dialogar,
compartir, negociar...

-

Ajuden a desenvolupar les competències emocionals com l’empatia, el control
emocional, la regulació emocional...

-

Ajuden als infants a controlar impulsos agressius a partir de les relacions
d’afecte amb altres companys.

-

Contribueixen amb el desenvolupament de l’autoconcepte i l’autoestima positius
dels nens, ja que al tenir contacte amb altres, els ajuda a construir una imatge de
si mateixos competent, atractiva i valuosa.

-

Estimulen el desenvolupament cognitiu
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La formació de la relació entre nens, es realitza de manera progressiva, començant a
presentar-se en els primers dos anys de vida i diverses investigacions han demostrat que
normalment, els infants que comencen a interactuar entre si, han tingut una bona
interacció amb el seu cuidador i tenen un vincle afectiu estable amb aquest. (Berk,
2004).
L'autora citada anteriorment (2004), ens explica que entre els dos i els cinc anys, la
quantitat i la qualitat de les interaccions entre els iguals canvia sovint. Diversos autors
com Berk (2004), Jiménez i Muñoz (2011) o Garaigordobil i Fagoaga (2006), expliquen
que el desenvolupament de les relacions entre els iguals en l'etapa d'educació
infantil es dóna, principalment, a través del joc.
El joc és una activitat indispensable pel desenvolupament humà, ja que afecta molts
aspectes d'aquest. Diverses investigacions, han demostrat que juga un paper fonamental
pel desenvolupament social, l'adquisició del coneixement social i les habilitats de
comunicació social. (Garaigordobil i Fagoaga, 2006) L'infant comença realitzant un joc
en solitari però a poc a poc, va progressant fins a adquirir un joc social. (Annex 3)
Segons Gifford-

Smith

i Brownell (2003,

citat

per

Jiménez

i

Muñoz),

les

relacions es formen d'acord amb tres factors: la proximitat, els infants tenen més
facilitat per interactuar amb els companys que tenen en un àmbit social més proper; la
familiaritat, ajuda a formar relacions en moments de canvi; i la similitud, és quan els
infants tendeixen a ajuntar-se amb infants amb característiques similars (edat, gènere, la
maduració, el rendiment escolar, conductes similars, habilitats socials, ...) i amb
interessos comuns.

3.2. La violència entre iguals a l’etapa d’educació infantil
Actualment, vivim en una societat a on la violència és un factor que està molt present.
Tal com diu Martínez (2005), vivim en una societat "paradoxal", és a dir, les persones
dèiem creure amb aspectes com la importància dels infants, amb la importància d'educar
en valors i tenim clar que la violència és una problemàtica que s'ha d'erradicar, però a
pesar de les nostres creences, cada dia podem veure com neixen noves situacions
violentes, conflictes, guerres, disputes... en qualsevol àmbit de la societat, a petita o
gran escala, i que poques són les persones que actuen per frenar-ho. Els infants
presencien aquesta violència i ells mateixos, l'agafen com a model a dins els seus
entorns com per exemple a l'escola.
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Serrano (2006) explica que el concepte de violència escolar és “una acción u omisión
intencionada que, en la escuela, alrededores de la escuela o actividades extraescolares,
daña o puede dañar a terceros.” . La mateixa autora (2006) ens diu que existeixen tres
models de violència escolar: la violència del professor contra l’alumne, la de l’alumne
contra el professor i la violència entre iguals.
Referent als tipus de violència que podem trobar a l’escola, segons Serrano (2006), es
divideixen principalment en dos nivells: la física o l’emocional. Segons Muñoz i
Jiménez (2011), existeixen diferents tipologies d’agressió, les quals han estat resumides
en la següent taula:

DESCRIPCIÓ
¿Qui inicia l’agressió?

Agressió Reactiva

És quan l’agressió s’inicia com a resposta d’una
situació que provoca frustració.

Agressió Proactiva

És

quan

l’agressió

sorgeix

de

manera

intencionada que s’utilitza per aconseguir alguna
cosa.
Finalitat de l’agressió

Agressió instrumental

Es realitza per aconseguir alguna cosa, per satisfer
els objectius propis i grupals.

Agressió hostil

És realitza amb l’objectiu principal de fer mal, de
perjudicar a alguna persona.

Visibilitat de l’agressió

Agressió directa

Es fa de manera directa i les conseqüències solen
ser més visibles.

Agressió indirecta

Es fa de manera indirecta i les conseqüències no
són es poden veure clarament.

Formes d’agressió

Agressivitat física (directe o

Pegar, empènyer, colpejar a algú, etc.

indirecta)
Agressivitat verbal (directe

Amenaçar, insultar, fer bromes, etc.

o indirecta)
Agressivitat social (directa

Exclusió social, rebuig, etc.

o indirecta)

Serrano (2006) explica que en molts de casos quan la violència escolar entre iguals pot
degenerar a l'assetjament escolar. Serrano i Iborra (2005) expliquen que es considera la
violència escolar qualsevol mena d'agressió que es dóna en contextos escolars,
dependentment a qui vagi dirigida (alumnes, professors o propietats) i a quin lloc o
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temps del centre es doni (aula, pati, fora del centre o activitats extraescolars), mentre
que l'assetjament escolar fa referència a un comportament repetitiu fustigació i
intimidació, entre les conseqüències dels quals es troben l'aïllament o l'exclusió social
de la víctima. (Albadarejo, 2011)
Albadarejo (2011) afirma que “el maltrato, sea entre iguales o no, es una forma de
violencia, que se materializa en procesos agresivos, cualquiera que sea su formato. Asi,
todo abuso, exclusión social, intimidación o amenaza de unos a otros, en el contexto de
unes relaciones de las que cabe esperar buen trato, respeto y comunicación social, es
un fenómeno de violencia”
Tal com Rodriguez (2006) afirma que les situacions de violència es comencen a
presentar de cada vegada més prest, a edats més primerenques. Ja no es troben,
únicament situacions de violència en grups d'infants d'entre tretze i quinze anys, sinó
que ja es troben grups d'infants d'entre set a nou anys, a on es pot trobar que hi ha un
líder negatiu que s'imposa sobre els altres i és capaç de generar temor a la resta de
persones.
No es coneix amb exactitud quan la violència comença aparèixer a dins la conducta
social, especialment entre els iguals (Ortega, Del Rey, 2003), però segons Muñoz i
Jiménez, la conducta agressiva és molt freqüent durant els primers anys de vida, ja que
els infants encara no han adquirit habilitats o conductes assertives per resoldre les seves
frustracions o els seus conflictes.
Els autors anteriorment mencionats (2011), expliquen que a mesura que els infants
creixen i comencen a socialitzar amb altres persones, l'agressivitat va disminuint perquè
aquests, comencen a aprendre conductes competents per poder resoldre assertivament
els seus conflictes. A pesar d'això però no significa que l'agressivitat i la violència
desapareguin, sinó al contrari, apareix de manera ocasional, sent més nociva en etapes
superiors.
Björkqvist, Lagerspetz i Kaukiainen (1992; citat per Ortega i Monks, 2005), varen
descobrir que existeixen dos grups de conducta agressiva: l'agressió directa i la
indirecta. Monks (et al, 2003; citat per Albadarejo, 2011), afirma que els infants en els
anys preescolars utilitzen l'agressió física, verbal i social directa (rebuig i exclusió
directa) però no utilitzen l'agressió social indirecta (assetjament a través d'altres, falsos
rumors, burles, etc.).
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Les agressions durant la infància no són estàtiques, sinó que a mesura que creixem van
sorgint diferents tipus d'agressió. Tal com expliquen Muñoz i Jiménez (2011), les
conductes agressives, ja es mostren des del primer de vida, els nadons són capaços
d'expressar la ràbia i de mostrar conductes de malestar, d'enuig o de frustració amb ell
mateix o amb els altres.
Als dos anys, és quan es poden trobar en més situacions de conflicte o frustració perquè
és quan passen de ser completament dependents als adults a començar a mostrar una
certa autonomia. A més, en aquesta edat és quan començarà a fer rebequeries per
respondre sobretot a la frustració que senten cap als adults però també, és quan
començaran a sorgir conflictes amb els iguals, ja que respondran a la provocació dels
altres protestant o a través d'agressions físiques. (Muñoz i Jiménez, 2011)
Entre els dos i quatre anys, les agressions físiques comencen a desaparèixer i augmenta
l'agressió verbal, ja que en aquesta etapa és quan els infants comencen a aprendre tota
mena de vocabulari, entre el qual hi pot haver insults, amenaces, paraulotes,
etc. (Muñoz i Jiménez, 2011)
Durant els tres i cinc anys, les agressions sorgeixen principalment perquè les exigències
en les relacions amb els altres, cada vegada augmenten més perquè per exemple els
adults imposen més regles i normes, la relació amb els iguals torna més complexa
perquè sorgeixen més disputes, malentesos pel joc, els objectes, ... o els interessos
comuns canvien, etc. (Muñoz i Jiménez, 2011)
A partir dels sis anys, les agressions solen disminuir generalment perquè els infants
comencen a aprendre habilitats d'autoregulació emocional, d'empatia, d'habilitats socials
i també, són capaços de fer feedback als agressors, o sigui, de respondre'ls. A pesar
d'aquest

avanç

però

les

agressions

es

tornen

més

intencionades,

els

conflictes se cerquen, van dirigits a persones concretes i són més hostils, i a més,
sorgeixen conductes antisocials, com per exemple robar o mentir. (Muñoz i Jiménez,
2011)
3.2.1. Estudis sobre la violència i l’assetjament escolar a edats primerenques
Existeixen

escassos

estudis

que

tracten

el

tema

del bullying en

les

edats

primerenques, sobretot si ho comparem amb els que existeixen a les etapes escolars
superiors. Els primers estudis es realitzaren fa més o menys una dècada i cada un d'ells
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afirmen que la conducta agressiva apareix a l'etapa d'educació infantil. A tall d'exemple,
a escoles infantils de Noruega, Estats Units, Suïssa, Itàlia o Espanya, s'han trobat casos
d'assetjament entre iguals. (Ortega, 2006).
Les conductes de maltractament entre iguals en l'etapa d'educació infantil i en altres
etapes, no es donen de la mateixa manera, encara que si es pot afirmar que mostren unes
característiques semblants, incloent-hi les conductes i els estats emocionals.
Albaladejo, Ferrer, Reig i Fernández (2013) realitzaren un estudi, a on es va voler
descobrir l'inici i les formes més freqüents de violència escolar en els primers anys de
l'escolarització, centrant-se principalment en 195 infants del darrer curs d'educació
infantil i el primer cicle d'educació primària. Els resultats d'aquest estudi, varen
demostrar la presència de violència escolar en les dues etapes educatives, sent els
alumnes d'entre 5 i 6 anys qui manifestaren en major mesura haver presenciat, viscut o
realitzat diferents modalitats de violència física, verbal i social, tant a dins com a fora de
l'aula.
La conducta agressiva es pot començar a observar en l'etapa d'educació infantil i tal com
explica Ortega (2006), estudis com l'elaborat per Alsaker (2003), han demostrat que en
situacions d'assetjament, s'utilitza més l'assetjament directe, és a dir, el maltracta físic o
verbal, encara així, hi ha una part dels agressors que utilitzen l'assetjament indirecte,
sent l'exclusió social el més freqüent (Alsaker, 2003; citat per Ortega, 2006). Un estudi
realitzat a 1.090 infants d'educació infantil, va demostrar que el 63% dels agressors
utilitzava de manera significativa l'exclusió social, mentre que un 31% de les víctimes
convertides en agressors també l'utilitzaven. (Alsaker i Nägele, 2008; citat per Ortega,
2010).
Segons Ortega i Monks (2005), en relació al gènere, els nens agressors utilitzen
principalment

l'agressió

física

directa,

després

l'agressió

social

directa,

la

verbal directa però no solen utilitzar l'agressió social indirecta. Mentrestant, que les
nenes tenen més tendència a utilitzar en primer lloc, l'agressió social directa, seguida de
la física i la verbal, i no utilitzen els models indirectes. En relació a la victimització, tant
els nens com les nenes, tenen tendència en ser víctimes d'agressions físiques, agressions
verbals i agressions socials directes.
Altres estudis a escala nacional, com el realitzat per la fundació ANAR l'any 2017, han
demostrat que l'edat mitjana de les víctimes d'assetjament escolar es de 10,9 anys i que
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aquestes o les víctimes de menor edat són quasi la meitat dels casos detectats (un
43.7%), cosa que indica que l'inici de la victimització de l'assetjament escolar, el qual
augmenta cada any que passa, tal com indica en l'annex 4, és cada vegada més prest.
A més, l'any 2016 hi va haver un increment del 4,4% de l'edat d'inici de l' assetjament
escolar, abans dels cinc anys en respecte de l'any anterior. Mentre que l'any 2017, va
haver-hi un increment considerable respecte a l'any 2016, de les edats de sis i set anys,
concretament un augment del 8,6% a l'11,00% i del 6,5% al 10,4%, respectivament.
(Annex 5).

3.3 L’assetjament escolar com a tipus de violència
3.3.1 Concepte d’assetjament escolar
El concepte “assetjament” és definit en diccionaris com el Diccionario de la Lengua
Española (DRAE), com “ acción y efecto de acosar” o en el Diccionari de l’Institut
dels Estudis Catalans (DIEC), com “acció d’assetjar, setge”.
Tal com podem veure, les diferents definicions obtingudes no ens donen molta
d’informació sinó que dins el significat d’aquest terme, s’esmenta el concepte
“assetjar”. El Diccionario de la llengua espanyola (RALE) el defineix com “perseguir,
sin darle tregua ni reposo, a un animal o a una persona; apremiar, de forma insistente
a alguien con molestias o requerimientos”, mentre que Diccionari Diccionari de
l’Institut dels Estudis Catalans (DIEC) com “importunar insistentment (algú) amb les
nostres pretensions”.
Ambdós diccionaris donen una definició d’assetjament, que tal com diu Teruel (2007),
“no se ajusta en absoluto al problema con el que hoy día nos encontramos sobre el
acoso”. Això causa, que per entendre el significat d’assetjament, actualment no basta
amb mirar al diccionari sinó que és necessari plantejar la recerca d’altres termes que
s’ajustin més al significat que li dona la societat a aquest terme.
Un altra concepte que es podria ajustar és “maltractar”. Segons indica el Diccionari del
espanyol jurídico (DEJ), és “tratar mal a alguien de palabra o de obra”. La mateixa
autora (2007), ens comenta que amb la unió dels conceptes, podem veure que “assetjar”
i “maltractar” formen part d’un continu a on intervenen aspectes semblants com per
exemple en ambdós casos hi ha diversos protagonistes, l’assetjador i la víctima.
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Teruel (2007), ens diu que l’assetjament es una problemàtica universal que sempre ha
existit pero que mai abans s’havia abordat amb totalitat.
L’assetjament escolar no és una problemàtica nova, sinó que existeix des de fa molt de
temps, encara que no es coneix exactament quan va començar. Bisquerra (2014), ens diu
que, “aunque descriu con anterioridad en algunas obras literarias y a pesar de las
graves consecuencias, el fenómeno del acoso escolar no ha sido objeto de atención
especial hasta las últimes décadas.”
Els primers estudis que es realitzaren foren als països escandinaus a finals de la dècada
dels seixanta i a principis dels setanta, (Olweus, 2001; Olweus, 1973, citat en Bisquerra,
2014: 15) a causa del suïcidi de dos adolescents a Noruega pel patiment d’una situació
de bullying greu i prolongat. (Roland, 2000; citat per Ortega, 2010). A finals dels 80 i
durant els 90, el problema de l’assetjament escolar va atreure l’atenció d’investigadors
d’arreu del món. Durant els següents anys, es va produir un augment significatiu a dins
l’àmbit, tant en la part d’investigació, en la intervenció com en recursos
governamentals. (Smith, Morita, Junger-Tas, Olweus, Catalano, Slee, 1999; Juvonen y
Graham, 2001; Espalge y Swearer, 2004; Smith, Pepler y Rigby, 2004, citat per
Serrano, 2006).
Els estudis realitzats a Escandinàvia utilitzaren el terme mobbing per referir-se a la
problemàtica. Aquest va se utilitzat, per primera vegada, per l’autor Konrad Lorenz en
el camp de l’etologia però va ser Heinemann (1972) en la seva investigació sobre
l’assetjament a primària, qui va utilitzar-lo per denominar, “el comportamiento muy
destructivo de pequeños grupos de niños dirigido contra (la majoria de la veces) un
solo niño” (Leymann, 1996; citat per Navarrete, 2010).
El terme d’assetjament escolar o bullying, el qual s’empra actualment per referir-se al
problema, va ser utilizat per primera vegada, per Dan Olweus a finals dels anys 80 i el
1993, va definir -la com: “ It is a negative action when someone intentionally inflicts, or
attempts to inflict, injury or discomfort upon another basically what is implied in the
definition of agressive behaviour in the social sciencies. Negative actions can be
carried out by physical contact, by words, or in the other ways, such as making faces or
unpleasant gestures, spreading rumors, and intentional exclusions from a group”
(Olweus, 1993, p.496; citat per Orte, Vives, Sánchez, Fernández, 2016)
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El concepte de bullying és un anglicisme, que a pesar de què avui en dia s’utilitza, en la
seva majoria, per referir-se al problema, aquest encara no es troben recollits per els
principals diccionaris de la parla castellana com és el Diccionario de la Lengua
Española (DRAE) de la Real Acadèmia Espanyola (RAE) o en la parla catalana, per el
Diccionari de l’Institut dels Estudis Catalans (DIEC).
3.3.2 Què és l’assetjament escolar?
Rafel Bisquerra (2014) ens explica que actualment, encara no existeix un consens sobre
la definició d’aquest terme. Per aquest motiu, a continuació, s’ha realitzat una
recopilació de definicions donades per diferents autors.
Barri (2006) defineix el bullying com: “Se trata de un acoso sistemático, que se
produce reiteradamente en el tiempo por parte de uno o varios acusadores a una o
varias víctimas: tiene lugar ante un grupo que o bien permanece como espectador
silencioso o bien participa a su vez activamente acosando en mayor o menor grado y,
en general, no existe una disputa previa entre acosadores y acosados.”
Una altra definició pot ser la donada per l’informe Cisneros VII (2005, citat per Teruel,
2007): “Un continuado y deliberado maltrato verbal y modal que recibe un niño por
parte de otro u otros, que se comportan con él cruelmente con el objeto de someterlo,
apocar-lo, asustarlo, amenazarlo y que atentan contra la dignidad del niño.”
També, per Serrano (2006), l’assetjament escolar és: “ Un comportamiento negativo
(dañino) intencional y repetitivo a manos de una o más personas dirigido contra otra
que tiene dificultad para defenderse”
O per Ortega (2006), “la violencia interpersonal y el acoso escolar son formas
ilegitimas de confrontació de intereses o necesidades en la que uno de los
protagonistas, persona, grupo o institución, adapta un rol dominante y obliga por la
fuerza a que el otro esté en un rol de sumisión, causándole con ello un daño físico,
social o moral”
A pesar que hi ha certes diferències entre aquestes, els continguts de les definicions ens
permeten establir els elements implicats a una situació de s'assetjament escolar
(Bisquerra, 2014):

30

1. El desequilibri de poder entre l'agressor i la víctima: Existeix un abús de poder per
part de l'agressor, fet que fa que es produeixi una relació asimètrica entre els dos
implicats.
2. Existeix una reiteració en les accions, és a dir, que hi ha repetició en els actes que
persisteix en el temps.
3. Hi ha una intencionalitat en les accions, la qual es manifesta per part de l'agressor o
els agressors amb l'objectiu de fer mal a la víctima.
4. La víctima es troba en una situació d'indefensió, és a dir, aquesta es troba indefensa
davant les situacions d'assetjament, cosa que dificulta la sortida del problema a través
dels seus propis mitjans i també, justificarà, d'una manera o altra, les agressions.
5. Es tracta d'un problema grupal, ja que també hi ha està implicat l'entorn a on es
produeix. (Bisquerra, 2014)
A més, també és important destacar que no existeix un únic model d'assetjament sinó
que avui en dia, hi ha diferents tipus d'assetjament, depenent de les accions realitzades o
l'àmbit a on és dona. Artaraz (2015) va elaborar una recopilació dels diferents tipus
d'assetjament escolar que existeixen actualment i el qual està presentat en la següent
taula:
TIPUS D’ASSETJAMENT

ACCIONS DEL
TIPUS D’ASSETJAMENT

ESCOLAR
Assetjament físic

Empènyer, colpejar, escopir, pessigar, rapinyar...

Assetjament verbal

Amenaçar, fer bromes, etiquetar, insultar o dir ofenses...

Assetjament psicològic

Exclusió social, fer xantatge, humiliar, provocar, robar, ridiculitzar,
amenaçar...

Ciberbullying

Assetjar, principalment psicològicament i verbalment, per les xarxes
socials i internet.

Assetjament sexual

Assetjar, xantatge sexual, abusar...

1.1 Adaptació personal de la taula d’Artaraz (2015)

3.3.3 Causes de l’assetjament escolar
Senovilla (2008), ens diu que no es pot saber en seguretat perquè ocorren els casos
de bullying. Els factors que poden fer que succeeixin aquests problemes són
incalculables, tant en les formes en què es manifesta com saber els motius perquè
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s'ocasiona, ja que cada cas és diferent. Segons Oñate i Piñuel (2007), hi ha diverses
raons perquè els agressors comencen a tenir conductes agressives cap a altres:
La violència provoca la violència, és a dir, alguns infants víctimes de situacions
d'assetjament es poden convertir en agressors a causa de la frustració o la ràbia que
poden sentir i l'única manera de sortir-ne, és a través de la violència.
1. Ridiculització: Les conductes agressives sorgeixen a partir de la intenció de
"passar una bona estona" mitjançant la denigració, la ridiculització o la burla a
altres companys.
2. L'agressió parteix de la necessitat de donar resposta al que reben d'altres
persones.
3. L'avorriment i la necessitat de motivació
4. Evitació: Els infants es converteixen en agressors per evitar que els hi facin a
ells.
A més, a continuació, es presentaran diferents factors que poden influir en l'aparició
d'aquesta problemàtica.
Factors de risc individuals
En primer lloc, cal dir que, segons Serrano (2006:110), que hi ha una clara diferència
entre els tipus d'assetjament causats per nens o per nenes. Els primers tenen més
tendència a ser més violents i a assetjar de manera directa, és a dir, a través de la
violència física o verbal; mentre que l'assetjament produït per les nenes sol ser menys
marcat, és a dir, que ho fan de manera indirecta a través del maltracta psicològic.
A més, altres factors de risc poden ser les característiques psicològiques dels agents
implicats. Algunes característiques que poden presentar, tant els agressors com les
víctimes són, segons alguns autors com Farrington i Baldry(citat per Serrano, 2006) o
Bisquerra (2014):
En primer lloc, els agressors solen presentar una certa tendència a l'agressivitat, són
persones amb una personalitat violenta i amb una actitud proactiva cap a la violència.
Tal com diuen diversos estudis (Serrano, 2016: 112,113), aquests tendeixen a mostrar
ràbia cap als altres i són els que solen començar les baralles. A més, solen presentar un
èxit acadèmic menor que la resta dels seus companys, encara que són propensos a tenir
actituds negatives a dins les aules.
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També, Olweus (citat per Bisquerra, 2014: 29) explica que els infants que són
impulsius, presenten problemes d'atenció o que estan diagnosticats amb un trastorn de
dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH) solen implicar-se en situacions agressives amb
la resta d'iguals. Aquests problemes estan relacionats amb un dèficit neurològic o les
funcions executives del cervell. Pel que fa a l'empatia, els agressors mostren baixa
empatia cap als altres, no són capaços de sentir o entendre les emocions dels altres.
Tant els agressors com les víctimes, manifesten problemes d'autoestima i d'habilitats
socials,

encara

que

aquestes

varien

molt

depenent

de

cada

persona.

I per altra banda, també determinats trets físics o biològics poden ser un factor de risc
per influir en les conductes d'assetjament. A tall d'exemple, poden ser l'obesitat, trets
físics, l'estatura, discapacitats, etc. (Bisquerra, 2014: 30)
Factors de risc familiars
Els factors de risc familiars que més influeixen en la conducta dels agents implicats en
l'assetjament escolar són principalment, segons autors com Smith (citat per Serrano,
2006) o per Bisquerra (2014):
- La conflictivitat familiar i l'exposició a la violència per part de membres de la família
(pares i germans) a través de maltractament, de models de conducta agressius, l'abandó
de les necessitats bàsiques dels infants, etc.
- El tipus d'estils parentals amb els quals creixen els infants, així mateix intervenen amb
la formació de la seva personalitat i tal com diu Teruel (2007), determinen els
comportaments dels infants. Els estils parentals que poden influir més amb l'adquisició
de conductes pròpies de l'assetjament poden ser l'estil autoritari o permissiu, els dos dels
quals, poden afectar tant a agressors com a víctimes.
- La falta de vincle segur amb els pares: Bowbly, citat per Serrano (2016), va proposar
que l'infant pot desenvolupar diferents tipus de vincles amb els seus cuidadors (insegurevitatiu, insegur-ambivalent, insegur- desorganitzat o segur) durant els seus primers
anys de vida, cosa que influeix amb el desenvolupament emocional i social de l'infant al
llarg de la seva vida. Els infants implicats en situacions violentes, com el maltracta entre
iguals, solen tenir vincles insegurs amb els seus cuidadors, tal com demostra l'estudi
amb nens de 8 a 11 anys a Anglaterra, fet per Myron i altres (2004), citat per Serrano
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(2006), el qual diu que tant els agressors com víctimes, tenen més probabilitat de tenir
vincles insegurs que els infants que no estan implicats.
Factors de risc escolars
El context escolar és un factor de risc important, ja que és allà a on es dóna,
majoritàriament, les situacions de bullying. Entre els motius que més poden influir són
l'estructura del centre o el clima escolar i l'aula, la gestió de la disciplina, el tipus
d'entorn social del centre o el grau d'implicació del professorat.
Blaya (citat per Serrano, 2006) explica que, a pesar que l'assetjament escolar és una
problemàtica que es pot donar en qualsevol mena de centre, independentment de la
posició social, moltes investigacions demostren que centres educatius ubicats en zones
desfavorides tenen més problemes d'agressió i d'assetjament que en altres contexts, com
el

rural

o

en

entorns

favorables

com

les

de

classe

alta.

En referència a l'estructura dels centres, la mateixa autora (2006) menciona que en els
centres de major mida tenen més probabilitats de què succeeixin casos conflictius
perquè són més difícils de controlar. A més, els centres que tenen un sistema de gestió
poc organitzat, amb regles i normes disciplinaris incoherents, les quals no estan ben
regulades, poden ser factors que incrementen els problemes com l'absentisme, les
conductes violentes, etc. Altres motius són, per exemple l'actitud dels mestres o el seu
grau d'implicació en la millora del clima escolar, en la millora de la convivència escolar,
en les seves actituds o les seves emocions i amb el seu interès cap als alumnes.
Factors de risc socials
Amb referència als riscs socials, és necessari tenir en compte que vivim a dins una
societat a on la violència està present de moltes maneres diferents i que, els infants
conviuen diàriament amb el seu entorn social i la cultura, determinants per l'aparició o
el manteniment de conductes violentes.
Bisquerra (2014), ens diu que, entre els factors que més poden intervenir són el model
socioeconòmic actual, basat amb la competitivitat, en el consum, l'individualisme, etc.,
les desigualtats socials (pobresa, baixa qualitat de vida, el ritme de vida accelerat...i
també, la influència dels mitjans de comunicació a dins la societat.
3.3.4. Agents implicats en l’assetjament escolar
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Segons diversos autors dins l'assetjament escolar hi estan implicats diferents agents,
encara que existeix una dificultat a l'hora de realitzar els perfils psicològics perquè cada
persona pot mostrar unes característiques específiques, però encara així s'han pogut
establir l'existència de tres rols a dins l'assetjament, els principals, l'agressor i la víctima;
i els que estan en segon pla, els espectadors, els quals tenen una sèrie de característiques
diferents. En aquest apartat, també explicarem el paper dels adults en situacions de
maltractement entre iguals.
Però abans d'esmentar els trets dels agents implicats, és necessari tenir en compte,
segons Teruel (2007), que l'assetjament escolar està present en qualsevol entorn, no
només en les zones més desfavorides i no presenta diferències entre les situacions
socials o el sexe, és a dir, que es pot presentar tant amb nens com amb nines.
3.3.4.1 Agressor
En primer lloc, cal dir que en la majoria dels casos, les conductes agressives dels
agressors sol tenir un motiu al darrere. Els infants no són dolents per naturalesa
(Deleuze, 2005:396; citat per Montero 2009) sinó que el seu comportament sol estar
influït pel seu entorn. Autors com Teruel (2007) o Barri (2006), expliquen que aquests
infants solen créixer en un entorn familiar problemàtic, a on poden ser víctimes de
maltractes o poden sofrir la falta d'atenció o control dels pares, fet que fa que vulguin
suplir aquesta carència a través de la violència per tal d'aconseguir l'objectiu de sentir-se
estimats o respectats. També, potser a causa de l'influència d'altres factors com a
l'entorn escolar; el social, no només a través de les relacions interpersonals, sinó també
mitjançant les noves tecnologies, les quals poden ser una mostra de la violència.
Existeixen dos tipus d'agressors, segons Bisquerra (2014:23,24), els quals presenten una
sèrie de característiques peculiars:
- El predominant dominant: Aquestes persones són persones amb una personalitat
agressiva, dominants i que mostren actituds positives cap a la violència. Es poden
mostrar hàbils socialment, és a dir, pot ser popular i envejat per la resta d'infants; amb la
capacitat de manipular a la resta; es mostren apàtics amb les víctimes, cosa que fa que
pareixi que no tenen compassió cap als altres o no és capaç de posar-se en la pell dels
altres i utilitzen el seu "encant" per perjudicar a aquestes.
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Són persones que se senten en poder i control sobre els altres, generalment, desafia
l'autoritat dels adults, amaga les seves conductes donant la culpa als altres o rebutja
assumir la culpa de la responsabilitat. Cerca el seu propi plaer i el seu benefici per tal
d'augmentar el seu autoconcepte i l'autoestima.
-El predominant ansiós: Les persones d'aquest tipus solen presentar una actitud ansiosa i
agressiva, és antisocial i no té destreses socials, fet que fa que tinguin problemes amb
les relacions interpersonals i tenen tendència a mostrar hostilitat cap a la resta. El
resultat de les seves conductes poden portar que siguin rebutjats cap a la resta i poden
convertir-se, tant en agressors com en víctimes.
3.3.4.2 Víctima
Tal com s'ha mencionat anteriorment, en les situacions d'assetjament la conducta de les
víctimes també és un factor que possibilita que aquests fets puguin ocórrer. És necessari
també tenir en compte que la personalitat d'aquestes persones, no sorgeix només de
manera innata, sinó que es va formant amb la influència del seu entorn i de diversos
factors com la tipologia familiar, el context escolar o el mateix context social en què
viu. A més, alguns autors com Bisquerra (2014) o Artaratz (2015), mencionen que hi ha
certs tipus de víctimes que poden tenir més tendència a cridar l'atenció als agressors a
causa de diversos trets socials, com l'ètnia, l'orientació sexual, característiques físiques
específiques, discapacitats, dificultats d'aprenentatge, etc.
Segons Teruel (2007), la majoria de les persones víctimes d'assetjament es caracteritzen
per manifestar certs trets com poques habilitats per reaccionar davant situacions difícils,
poden ser poc sociables, tímids, insegurs i sensibles, cosa que fa que siguin propensos a
seguir les ordres de la resta; i, també, tenen tendència, a seguir les normes impostes pels
més forts a causa de la por, el temor, la vergonya o pel conformisme, fet que els fa més
propensos a sofrir en mans de la resta.
Hi ha dos tipus de víctimes, segons va denominar Olweus el 1993 i ha estat recollit per
Bisquerra (2014:25,26), els quals presenten les següents característiques específiques:
- La víctima clàssica: Són persones callades, sensibles, prudents i insegures. Tenen una
baixa autoestima, amb poques habilitats socials, solen tenir pocs amics i tenen tendència
a culpabilitzar-se dels problemes i dificultats. A causa que tenen problemes amb la
relació amb els iguals, poden tenir més possibilitats de ser rebutjats pels altres.
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- La víctima provocativa: Són persones molt ansioses i insegurs, els quals presenten poc
control emocional lleu i problemes de conducta de forma externa com la hiperactivitat i
altres problemes interns com per exemple poques habilitats socials o falta d'autoestima,
depressió, estres... i els quals, depenent dels factors contextuals poden convertir-se en
agressors o víctimes.
Després existeix un tercer tipus de víctimes, el qual són denominats amb el nom
d'agressor-víctima: Aquest grup està format, normalment, per infants que han sigut
víctimes d'assetjament durant un llarg temps, cosa que els ha generat un alt nivell
d'ansietat i l'única manera que troben per poder-ne sortir, és a través de la violència. És
a dir, ells comencen a assetjar a altres, fet que els converteix amb agressors. Són
individus que presenten una ambivalència, ja que per una part, les seves conductes solen
ser agressives, pròpies dels agressors però per una altra banda, presenten símptomes
propis de les víctimes com per exemple, depressió, baixa autoestima...
3.3.4.3. El paper dels observadors
Les situacions d'assetjament escolar no es produeixen només entre dos infants sinó que
depèn d'un context social més ampli. (Ortega, 2006) Els agressors utilitzen la violència
per satisfer el seu desig de ser reconeguts, respectats i admirats per la resta del grup, ja
que les conductes violentes, en moltes ocasions, poden ser ben vistes pels iguals i són
una manera d'aconseguir el prestigi davant la resta d'infants.
Els observadors o espectadors influeixen a dins l'assetjament escolar però no en favor de
la víctima sinó que el seu comportament reforça el paper de l'agressor, cosa que
afavoreix el manteniment de la problemàtica. La majoria dels infants no accepten les
situacions de bullying, però no s veuen en la capacitat d'actuar per posar-li fre.
Ortega (2006: 88,89), exposa que els infants observadors no donen suport a les víctimes
per diversos motius. Per una part, per temor a exposar-se a davant els agressors i per un
sentiment d'autoprotecció, és a dir, que no es volen enfrontar als agressors per por que
en un futur siguin ells, els qui es converteixin amb possibles víctimes i per l'altra banda,
perquè volen augmentar el seu estatus social.
3.3.4.4. El rol dels adults
Carrillo (2018) ens explica que, tant la institució escolar com la família, tenen la tasca
d'educar durant la infància i l'adolescència. Tal com hem mencionat anteriorment,
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aquests dos agents poden ser possibles factors perquè es pugui produir l'assetjament
escolar, però també la seva tasca pot ser fonamental, no només per evitar i prevenir
l'aparició de conductes pròpies de l'assetjament o altres formes de violència sinó també
són important per la seva detecció. Segons Serrano (2006: 60), la violència escolar sol
començar sense que sigui perceptible pels pares o els educadors, però aquest es fa
evident, sobretot en situacions d'assetjament, quan les agressions són reiterades, tenen
una llarga duració o provoquen conseqüències negatives en la víctima.
És possible confondre els conceptes de prevenció i detecció, ja que el primer fa
referència en posar en marxa estratègies per evitar que es produeixi el problema, mentre
que la detecció fa referència, en anticipar les dificultats, actuar per prevenir que les
situacions violentes s'agreugin més o que les conseqüències siguin més severes.
(Carrillo, 2018). A pesar d'aquestes diferències, la responsabilitat de realitzar-les
recauen en els adults que conviuen amb els agressors i les víctimes. (Serrano, 2006:61)
Des de fa molt de temps, s'han creat programes, estratègies, tècniques, etc., per ajudar,
tant en l'àmbit familiar com en l'àmbit escolar, a prevenir i intervenir en casos de
violència o assetjament escolar o també s'han creat articles, llibres, guies... que donen
indicacions per actuar davant aquests. Autors anomenats en aquest apartat i en altres,
com

són

Serrano

(2006),

Bisquerra

(2014),

Rodríguez

(2005),

Ortega

(2010), Teruel (2007), Martínez (2005), donen indicacions en cada un dels seus escrits
de com actuar, tant en la prevenció com en la detecció. Al llarg dels anys, des
d'Olweus (1978) fins avui en dia, arreu del món també s'han creat moltes mesures per
dur a terme aquesta feina.
Molts d'aquests, coincideixen amb l'afirmació de Carrillo (2018), la qual diu que, els
adults (pares, tutors, professors, etc.) han d'estar sempre alerta i atents en les conductes
dels nens, ja que d'aquesta manera podrà actuar de la millor manera possible. En el cas
de les víctimes, aquests poden canvis de conducta dels infants, es poden observar
alteracions dins el seu rendiment escolar, poden manifestar majoritàriament emocions
negatives cap a la vida social, estan reticents per assistir al centre escolar o en llocs
d'oci, poden presentar canvis a dins la seva vida social (es mostren més solitaris), poden
tenir indicis físics de maltractament, etc. Mentre que els agressors, poden mostrar
conductes agressives, egocèntriques i prepotents cap als adults i els seus iguals, poden
tenir problemes de relació amb altres companys, no compleix les normes de casa o de
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l'escola, es barallen contínuament, se solen burlar d'altres, etc. (Serrano, 2006;
Bisquerra, 2014; Carrillo, 2018).

3. 4. El paper de l’educació emocional
Des del naixament, les persones anem evolucionant continuament, a mesura que anem
creixement, desenvolupem molts aspectes propis de l’éser humà. En cada etapa del
desenvolupament humà, les emocions hi están presents i són fonamentals pel
desenvolupament complet de les persones, no només per a la construcció de la
personalitat o per la interacció social, sinó també intervenen amb els altres processos
evolutius com per exemple el desenvolupament físic, psicomotriu, la comunicació, el
desenvolupament social, cognitiu, intel·lectual, moral, etc.
El concepte d'educació ha variat molt al llarg de la història, segons San José (s.d),
aquesta és entesa com un procés a través del qual es desenvolupen les capacitats
intel·lectuals, habilitats i formes de comportament en funció dels valors de la societat.
Bisquerra (2009), ens diu que durant el segle XX, es va fer un gran avanç en aquest
àmbit, ja que es va anar ampliant fins a arribar a la majoria de la població dels països
desenvolupats. Encara que la pràctica educativa només s'ha centrat, en la part
intel·lectual (adquirir coneixements sobre matemàtiques, llengua, ciències, art...),
deixant de banda, la part emocional.
La finalitat de l'educació és educar per la vida, el seu objectiu és el desenvolupament
humà per fer possible la convivència i el benestar (Bisquerra, 2009). Per aquest motiu,
s'ha d'atendre el desenvolupament emocional, com a complement inseparable del
desenvolupament cognitiu (Viloria, 2005). Avui en dia, les necessitats socials que cal
resoldre tenen més a veure amb les emocions del que ens pensàvem, tots els problemes,
incidències, violència sorgeix d'aquestes. (Bisquerra, 2009).
Abans de centrar-nos amb el paper de l’educació a dins el desenvolupament, és
necessari explicar i entendre que són les emocions i el rol que aquestes juguen a dins la
nostra vida.
3.4.1. Concepte d'emoció
L'emoció és un concepte que ha estat explicada de manera diferent pels diversos autors
o estudiosos. Bisquerra (2002) defineix les emocions com: “Un estado complejo del
organismo caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a una
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respuesta organizada. Las emociones se generan habitualment como respuesta a un
acontecimiento externo o interno.”
Entre les principals funcions de les emocions, Darwin senyala que aquestes juguen un
paper primordial en l'adaptació de l'organisme al medi (Bisquerra, 2009), ja que les
emocions ens fan actuar d'una manera o altra. Per exemple, quan tenim por d'alguna
cosa, podem actuar de diferents maneres (córrer, lluitar...). Altres funcions són per
exemple, ajuden en la motivació; d'informació, ja que ens ajuden a tall d'exemple a
sentir un perill; la funció social, la qual ajuda a comunicar a la resta com ens sentim;
ajuden en la presa de decisions. A més, ajuden amb processos mentals com la memòria,
la creativitat, l'atenció...i, també, amb el desenvolupament personal, és a dir, ajuden a
centrar els nostres interessos.
Existeixen una gran quantitat d'emocions, les quals, Lazarus (citat per Bisquerra, 2009),
va classificar en tres categories: positives, negatives i ambigües, ja que la majoria
d'autors disposen que aquestes, van del plaer al desplaer. (Bisquerra, 2009).
Les emocions negatives s'experimenten, normalment, en situacions de dolor, tristesa, de
pèrdua, de dificultats i algunes són la ira, la por, l'ansietat, la tristesa, la vergonya o
l'aversió. En canvi, les positives són agradables i proporcionen benestar, fet que fa
que se solen sentir amb una alegria, quan hi ha un progrés, quan s'ha aconseguit un
objectiu i poden ser per exemple, l'alegria, l'humor, l'amor o la felicitat. Pel que fa a les
emocions ambigües, aquestes poden ser positives o negatives, depenent de les
circumstàncies a on s'experimenten i poden ser, per posar un exemple, la sorpresa,
l'esperança o la compassió.
També, existeix una altre tipus de classificació, la qual diferencia les emocions en
primàries o secundàries. Les primàries o bàsiques són un conjunt d'emocions que tenen
una base biològica i que es transmeten a través dels gens, són emocions que estan
presents des del naixement, s'identifiquen a través de l'expressió facial i estan presents
en tots els éssers humans. Aquestes són fonamentals per la vida emocional i a partir de
la seva combinació es formen d'altres més complexes. (Bisquerra, 2009) Per exemple
són la sorpresa, l'enuig, tristesa o por (Enesco, 2003, citat per Fernández, 2010).
Després, les emocions secundàries, es denominen complexes o derivades, i són, les
quals sorgeixen a partir de les emocions primàries.
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Bisquerra (2002) explica que els éssers humans d'ençà que naixem, anem desenvolupant
les nostres emocions, de manera innata i inevitablement. Fa molt de temps que molts
d'especialistes estan interessats a entendre el desenvolupament de les emocions dels
infants als primers anys de vida.
Les emocions a pesar que són innates en els éssers humans, aquestes sorgeixen a partir
de la relació amb altres persones. Fernández (2010) ens explica que la vida emocional
dels éssers humans comença que el nounat comença a establir relacions d'afectivitat
amb les persones del seu entorn com són el pare o la mare. Els nadons, des dels primers
dies, ja demostren emocions a través de l'expressió com malestar, interès o tristesa. Les
emocions bàsiques sorgeixen al llarg dels nou primers mesos. L'alegria es comença a
diferenciar en el tercer mes, mentre que la tristesa entre el quart i el quint mes, l'enuig
entre el quart i el sisè mes, i la por a partir del sisè mes.
La mateixa autora (2010), ens diu que les emocions secundàries, solen aparèixer entre
els 18 i 24 mesos, ja que solen implicar sentiments més complexos com l'orgull, la
timidesa o la culpa (Enesco, 2003; Laorden, 2005; citat, per Fernández, 2010). Als tres
anys, es manifesten sentiments com la vergonya, la culpa o l'orgull i la manera
d'exterioritzar les emocions va evolucionant al llarg del temps, és a dir, que no només
s'expressen a través de les expressions facials, sinó que es comencen a verbalitzar i a
comunicar.
3.4.2 Educació emocional: Conceptes d’intel·ligència emocional i competència
emocionals
L’educació emocional es proposa desenvolupar la personalitat integral de l’individu,
incloent-hi d’aquesta manera, aspectes com la intel·ligència emocional o les
competències emocionals. (Viloria, 2005). Aquesta és definida com: “el proceso,
continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo de las competencias
emocionales como elemento esencial del desarrollo humano, con objeto de capacitarle
para la vida y con la finalidad de aumentar el bienestar personal y social” (Bisquerra,
2000).
La intel·ligència emocional és un concepte, que ha estat estudiat per múltiples
estudiosos. Sorgeix per primera vegada en base a la teoria de les intel·ligències
múltiples de Gardener (1995), però varen ser

Mayer i Salovey (1990; citat per

Bisquerra, 2002), qui la definiren com: “[...]la habilidad para percibir con precisión,
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valorar y expressar emoción; la habilidad de accedir y/o generar sentimientos cuando
facilitan pensamientos; la habilidad de comprender la emoción y el conocimiento
emocional; y, la habilidad para regular las emociones para promover crecimiento
emocional y intel·lectual”. Goleman (1995, citat per Bisquerra, 2002 i Bisquerra, 2009)
va estendre la coneixença d’aquest concepte i va explicitar que consisteix en:
-

Autoconsciència: Conèixer i reconèixer les emocions pròpies.

-

Autoregulació: Manejar de forma adequada les emocions i com expressar-les.

-

Automotivació: Motivar-se a un mateix, és a dir, encaminar les emocions per
aconseguir un objectiu.

-

Empatia: Reconèixer les emocions dels altres

-

Habilitats socials: La capacitat d’establir relacions positives amb els altres.

L'objectiu principal de l'educació emocional és desenvolupar les competències
emocionals.

Aquestes

poden

de conocimientos, capacidades,

ser

definides

com:

"El

conjunto

habilitades y actitudes necesarias para

tomar conciencia, comprender, expresar y regular

de

forma

apropiada los fenómenos emocionales" (Bisquerra i Pérez, 2007; citat per Bisquerra,
2009). Aquestes deriven de la intel·ligència emocional i són un aspecte important,
que és necessari desenvolupar per millorar l'adaptació al context social i ajuden a
afrontar millor els reptes de la vida. Costen de cinc competències, les quals són les
següents (Bisquerra, 2009):
• Consciència emocional: És la capacitat per prendre consciència de les emocions
pròpies i les emocions de les altres persones, incloent-hi també, la capacitat de
comprendre el clima emocional d'un entorn en concret. En aquest es poden situar les
capacitats de prendre consciència de les emocions, donar nom a aquestes, entendre les
dels altres...
• Regulació emocional: És la capacitat de manejar les emocions de manera adequada. A
tall d'exemple, pot ser a través d'expressar les emocions de manera adient, mitjançant la
regulació adequada de les emocions, l'habilitat d'afrontar situacions o reptes o la
capacitat de generar emocions positives de manera voluntària.
• Autonomia emocional: És un terme molt ampli que inclou altres conceptes com
l'autoestima (tenir una imatge positiva d'un mateix), l'automotivació (la capacitat de
motivar-se un mateix); auto eficàcia emocional, la qual és l'habilitat d'una persona per
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ser capaç d'acceptar la pròpia experiència emocional; la responsabilitat dels propis
actes; actitud positiva davant la vida; anàlisis crític de les regles socials, és a dir, ser
crític amb què reben de la societat; i per últim, la resiliència, la capacitat d'una persona
per afrontar les condicions adverses de la vida.
• Competència social: És l'habilitat de mantenir bones relacions amb altres persones,
dominant les habilitats socials bàsiques, l'assertivitat, les actituds pro socials, etc.
Algunes de les competències que té són: respectar als altres; practicar la comunicació
receptiva, iniciar i mantenir interaccions amb comunicació verbal; compartir emocions,
etc.
• Competències per la vida i el benestar: És la capacitat d'adoptar conductes adequades i
responsables per afrontar de manera satisfactòria els reptes de la vida diària, ja siguin
personals, familiars, professionals, d'oci, etc.

3. 5. Programes i protocols de prevenció i intervenció de l’assetjament
escolar
Arreu del món, d'ençà que és comences a prendre consciència de l'existència de
l'assetjament escolar a dins els centres, es varen posar en marxa programes per diferents
països per tal d'actuar davant aquests. Tal com explícita Ronald (citat per Ortega, 2010),
des dels primers anys dels noranta, la preocupació no ha deixat de créixer i cada vegada
existeixen més investigacions públiques, més enllà de les primeres experiències
escandinaves.
Abans d'explicar els programes, s'ha de fer un incís que actualment, no existeixen
programes centrats completament en l'etapa d'educació infantil perquè és un context
més protector, donant la importància necessària per treballar aspectes com la resolució
de conflictes, el desenvolupament de competències, etc.
3.5.1 Programes de prevenció i intervenció de l’assetjament escolar d’arreu del
món
En el següent apartat, explicaré una sèrie de programes creats per a la prevenció i la
intervenció de l'assetjament escolar, els quals han tingut una gran repercussió arreu del
món. La majoria han estat recollits per Ortega (2010), mentre que altres han estat
mencionats per altres autors.
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3.5.1.1. Programa Olweus de Prevenció contra l’assetjament escolar (First
Bergen Project against Bullying)
Aquest programa, juntament amb el ZERO, va ser dut a terme a Bergen (Noruega), per
Daniel Olweus entre l'octubre de 1983 i el juny de 1985 (Olweus, 2005). És un
programa que prevé o redueix l'assetjament escolar en les escoles primàries i
secundàries, influït a diferents aspectes d'aquests com les classes, els estudiants o
l'escola.
A continuació s’explicarà com afecta a cada nivell: A l'escola, es capacitarà a l'equip
docent i al personal sobre el programa i com afrontar l'assetjament escolar, es
conscienciarà als alumnes sobre les regles contra l'abús o es duran a terme reunions amb
les famílies: a l'aula, s'ensenyaran les quatre regles contra l'abús i es treballarà sobre
aquestes (No abusarem dels altres, ajudarem als estudiants intimidats, inclourem als
estudiants exclosos i informaran l'adult sobre les situacions d'assetjament) i;
finalment, en l'àmbit de l'estudiant, per exemple, se'ns diu que els agressors sofriran les
conseqüències negatives o que les víctimes rebran el suport del personal de l'escola i es
crearan mesures per acabar l'assetjament. (Hazelden Foundation, 2007)
3.5.1.2 Programa ZERO contra el bullying en Noruega
Ortega (2010) diu que el programa ZERO es va posar en marxa l'any 2003 en diferents
centres de primària de Noruega. Aquest programa sorgeix partint de la
idea que el bullying és una agressió proactiva i aquesta, és estimulada per gratificacions
de caràcter social com tenint el temor de la víctima.(Roland e Idsoe, 2001). De tal
manera, que aquest programa es proposa reduir aquestes recompenses i augmentar la
gratificació social derivada de la conducta positiva.
En l'àmbit de la prevenció, aquest programa es regeix a partir d'unes característiques
bàsiques: el paper de l'adult és primordial en l'estimulació d'una cultura escolar
inclusiva, aquest ha tingut una posició clara d'autoritat davant els alumnes. Ha de tenir
una actitud d'intolerància davant l' assetjament escolar i aquesta, ha de ser un referent
pels infants, afavorint així, una bona convivència a dins l'aula i el grup. No es treballen
directament les tècniques cognitives i socials, sinó que se sol treballar uns quinze
minuts a la setmana i treballant-ho de manera més general.
3.5.1.3. Programa KiVa a Finlàndia
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El programa KiVa és un programa posat en marxa a Finlàndia l'any 2007, dirigit a les
etapes de primària i secundària. Actualment s'aplica al 90% de les escoles finlandeses i
s'ha exportat a més països. El seu objectiu és educar als alumnes sobre el seu paper a
l'hora d'evitar i aturar l'assetjament escolar, posar fi al bullying repetitiu, evitar l'aparició
de noves relacions agressor- víctima o minimitzar les conseqüències negatives de la
victimització. (Instituto Iberoamericano de Finlandia (2015))
La metodologia d'aquest programa és proporcionar materials específics per treballar en
contra del maltractament entre iguals, entre els quals hi ha material digital; realitzar
activitats de cooperació i col·laboració a dins l'aula com per exemple debats, treballs en
grup, pel·lícules sobre la temàtica o exercicis de rol; i també, conscienciar i implicar a
tota la comunitat educativa en la prevenció, detecció i actuació davant el problema a
través de xerrades, material específic... (Ortega, 2010)
3.5.1.4 Programa Be-Prox per afrontar el bullying a l’escola d’infantil
Aquest programa es va començar a desenvolupar a partir d'una sèrie d'estudis realitzats
a les escoles d'infantil de la ciutat suïssa de Berna. (Alsaker 2003;2004, citat per Ortega,
2010). El programa va orientat en l'aprenentatge de valors per tal d'afavorir una
interacció social sana a dins les aules. Es basa en la transmissió de coneixements,
formar, donar suport i motivar a l'equip docent perquè prenguin consciència de
l'existència del bullying a l'etapa d'infantil i donar-los eines per poder-ho afrontar.
El programa Be- Prox té una mirada sistèmica, no es proposa canviar als individus, sinó
que vol canviar el sistema de funcionament dels centres escolars (Alsaker, 2003; 2004;
citat per Ortega, 2010). Segons Alsaker i Valkanover (2012), el programa està orientat a
canviar les actituds i habilitats dels mestres per a la lluita contra l’assetjament escolar i
per la introducció de valors positius a dins les aules, per tal d’aconseguir interaccions
més saludables i positives.
La metodologia d’aquest programa és basa en la sensibilització dels professors per
poder detectar les causes que han produït els casos d’assetjament escolar; establir un
codi de conducta amb límits i normes clars a dins l’aula dins l’aula, creat a partir d’un
cosens entre el mestre i els infants; aplicar una sèrie de sancions i premis; o en establir
una sèrie d’activitats per l’aprenentatge de tècniques socials i la millora de les relacions
entre els iguals; i per últim, una darrera fase de consolidació del programa. (Ferreres,
2016)
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3.5.1.5 Programa Beispiel Des WisK
El programa WiSK pel desenvolupament de les habilitats socials a l'escola va ser
creat a la facultat de psicologia de la universitat de Viena. Després d'avaluar
exhaustivament un programa pilot dut a terme durant cinc anys, es va decidir que el
programa fos global i transversal, és a dir, es prengueren mesures que afectarien les
necessitats individuals de cada participant, el funcionament de l'aula i de tota l'escola, en
general.
Aquest projecte no és un projecte antibullying en si, sinó que el seu objectiu és formar
una àmplia sèrie de competències considerades importants pel desenvolupament social
adient i positiu dels infants. (Strohmeier, D.; Hoffman, C.; Schiller, E.M.; Stefanek,
E.; Spiel, C., 2012). Es treballa a través de tres fases diferents: La primera és la fase de
l'impuls i es desenvolupa durant un o dos semestres. En aquesta fase és forma un equip
responsable del programa, s'implementa un pla de formació per tota la comunitat
educativa (professors, pares, directius, etc.) i es crea un pla d'acció per tota l'escola, a on
s'estableixen una sèrie de normes, regles i es dissenyen propostes d'actuació pels casos
més greus.
La fase de reflexió es desenvolupa durant tres mesos, és el moment en què es comença a
posar en marxa les propostes d'actuació com el sistema de normes, els protocols
d'actuació davant casos greus, les estratègies per afavorir els canals de comunicació o
les mesures fetes a cada aula, i s'avalua el seu funcionament. En la darrera fase, la fase
d'acció, la qual es realitza durant un semestre o un semestre i mig, els docents han de
posar en marxa el "projecte d'aula" de WisK en algunes aules. (Ortega, 2010)
El "projecte d'aula" de WisK es treballa mitjançant dues o tres fases, les quals estan
dividides amb diverses sessions o unitats. Durant les primeres vuit sessions, la tasca es
du a terme a dins l'aula, es treballa a través de materials específics que ajuden als infants
a conèixer les situacions de violència i es treballa per donar solucions a la sortida
d'aquestes. A partir de la sessió 9, els alumnes es fan responsables del grup i
conjuntament, han de crear activitats de grup que ajudin a crear un sentiment de
participació i cooperació entre els iguals, per tal d'evitar així, les situacions de violència.
3.5.2. Propostes de prevenció i intervenció a Espanya i les Illes Balears
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En el cas d'Espanya, també existeixen programes de prevenció i intervenció en
l'assetjament

escolar.

Segons

la

Llei

Orgànica

d'Educació

(LOE), tots

els

centres d'Espanya han d'incloure a dins el seu projecte educatiu de centre (PEC), una pla
de convivència, a on s'hi han d'establir unes normes concretes. Encara així, també s'han
creat diferents programes o protocols en l'àmbit espanyol per tal d'actuar contra aquesta
problemàtica. A partir de diferents estudis realitzats a escala espanyola a principis dels
noranta a ciutats com Madrid (1989), Murcia (1992) o Sevilla (1990-1998) sobre el
maltractament entre

alumnes,

sorgiren

diferents

programes en

l'àmbit

nacional (Oñate, Piñuel, 2007):
3.5.2.1 Projecte Sevilla Antiviolència Escolar (SAVE)
Segons Serrano (2006), aquest programa va realitzar-se a escoles de l'àrea metropolitana
de Sevilla i va consistir en una proposta curricular destinada a les etapes de primària
i secundària.
El seu objectiu va ser prevenir l'assetjament escolar mitjançant a millora de la
convivència escolar, posant un èmfasi a la formació del professorat. Va establir
diferents línies d'actuació en els centres escolars, treballant la prevenció i la intervenció
en el currículum i treballar l'atenció cap als problemes d'assetjament escolar. En el cas
de la prevenció, va treballar a partir de l'educació de les emocions, sentiments i valors;
desenvoluparan programes de grups cooperatius i de convivència per treballar les
relacions interpersonals; i també, programes especials d'atenció directa a infants
implicats a partir de l'entrenament de l'assertivitat i empatia, tant a víctimes com a
agressors. (Serrano, 2006). Es va dur a terme durant quatre anys i va tenir resultar
positius en la reducció de la victimització i amb una major implicació dels professors.
3.5.2.2 Tutoria entre iguals (TEI)
El programa TEI va ser desenvolupat per Andrés González Bellido durant l'any 2002 i
va començar a implantar-se en els centres de primària i secundària l'any 2003. Es basa
en la tutorització emocional entre iguals a on el respecte i l'empatia són les bases del
desenvolupament en centres educatius. Implica a tota la comunitat educativa i la seva
finalitat, és millorar la integració escolar i formar una escola inclusiva a partir de les
relacions positives entre iguales i una cultura de convivència.
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La seva metodologia es divideix en diferents etapes: En primer lloc, entrenen als
mestres per començar i coordinar la implementació del projecte al centre; després, són
els estudiants tutor qui són entrenats en la metodologia socioafectiva, a on es treballen
les seves qualitats com a tutors, les seves funcions, les habilitats socials, conducta pro
social, l'empatia o la resolució de problemes; el tercer pas, és emparellar als estudiants,
els quals no els separen més de dos anys de diferència i s'assignaren, estudiants amb
elevades habilitats interpersonals amb estudiants joves més vulnerables; i es forma a les
parelles a través de diverses activitats de cohesió, de tutories o tècniques específiques;
finalment, es dóna un diploma als participants. (Ferrer Cascales, R.; Albaladejo
Blázquez, N.; Sánchez

San Segundo, M.; Portilla Tamarit, I.; Lordan, O; Ruiz

Robledillo, N., 2019)

3.5.2.3 Protocol de prevenció, detecció i intervenció de l’assetjament escolar de
les Illes Balears
Aquest protocol neix a partir del decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual
s'estableixen els drets i deures de l'alumnat i les normes de convivència als centres
docents no universitaris de les Illes Balears, el que estableix que cada centre docent ha
de disposar d'un pla de convivència i un protocol d'actuació davant un possible
assetjament escolar a primària i secundària. Aquest, presenta una sèrie d'orientacions
per dissenyar un pla de prevenció de l'assetjament escolar i les mesures que cal adoptar
quan es detecta un possible cas.
En l'àmbit de la prevenció, han de tenir en compte una sèrie d'aspectes com: El protocol
s'ha d'elaborar amb una mirada positiva i cercant el benestar de la comunitat educativa.
S'ha de formar una comissió de convivència que proposi mesures preventives i els
docents han de disposar de temps per dur a terme la tasca, s'ha de fer una tasca de
sensibilització de les conseqüències i eines necessàries per identificar, notifica o aturar
les conductes de discriminació, s'ha de notificar a tota la comunitat educativa sobre la
intolerància del maltractament. Promoure un sistema de notificació de l'assetjament com
bústies, persones responsables, telèfons, etc.
Els mestres han de ser un exemple cap als alumnes sobretot, amb la creació d'un vincle i
un bon clima a dins l'aula, s'han de formar en aspecte de millora per la convivència; s'ha
d'aconseguir crear una bona cohesió en els grups i al centre per tal d'evitar l'aïllament
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dins el grup; s'ha de comptar amb la participació de les famílies per a la planificació de
la prevenció; crear un pla d'acolliment per l'alumnat, les famílies i el personal docent
nouvingut, així com programes preventius de centre com de mediació entre
iguals, pràctiques restauratives, etc.
En documents del centre com el reglament d'organització i funcionament (ROF) o el pla
d'acció tutorial s'han de concretar normes d'organització, participació i convivència,
activitats per fomentar la cohesió de grup, el respecte mutu i la relació positiva, educar
en les competències cíviques, afavorir la integració de tot l'alumnat, etc. (Govern de les
Illes Balears, 2010)
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4. MARC METODÒLOGIC
4.1. Introducció i explicació del marc metodològic
En aquesta part metodològica, es durà a terme una comparativa entre elements extrets
d'una revisió bibliogràfica i la informació obtinguda en una recerca de camp.
En anar investigant sobre l'assetjament escolar, em vaig adonar que molts programes de
prevenció i intervenció de l'assetjament escolar, treballaven per millorar la convivència
a dins les aules i per aconseguir-ho, treballaven amb conceptes de l'educació emocional.
En plantejar-me com es podria prevenir l'assetjament escolar des de l'etapa d'educació
infantil i en descobrir la manera de treballar dels programes, em va sorgir la idea que
una manera seria treballar a través de l'educació emocional, ja que aquesta es pot tractar
durant les diferents etapes de la vida educativa (infantil, primària, secundària, etc.). La
comparativa que es durà a terme servirà per demostrar si aquesta idea és viable i
possible de realitzar-se i sobretot, per ajudar a mostrar que una bona base emocional i
social pot fer que es disminueixi el risc d'implicar-se en situacions d'assetjament escolar,
sigui com a agressor, víctima o observador.
En aquesta comparativa, per una banda, s'han elegit quatre programes que tenen una
gran repercussió a escala mundial a causa de la seva efectivitat en la lluita contra
aquesta problemàtica i entre els conceptes que es manegen, n'hi ha un gran percentatge
que estan relacionats amb les competències emocionals, eixos vertebradors de
l'educació emocional. A més, es farà una per conèixer el funcionament d'aquests
programes i d'aquesta manera, conèixer les estratègies que s'utilitzen per dur a terme la
seva tasca.
D'altra banda, es farà una recerca de camp per conèixer les competències emocionals
que es treballen actualment en els centres educatius. Es realitzaran entrevistes per
recopilar aquesta informació i també, per conèixer la manera en què es treballen
(estratègies, tècniques; els recursos que s'utilitzen; o el lloc i temps).
Aquestes dues recopilacions d'informació, serviran per conèixer les perspectives dels
dos àmbits, la realitat des de l'etapa d'educació infantil i la realitat dels programes, els
quals estan centrats per treballar-se en etapes de primària i secundària. En conèixer tota
la informació, es farà una comparació entre els continguts que s'han extret dels dos
apartats, per poder resoldre així diverses inquietuds com si les competències que es
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treballen a primària o secundària, es treballen també a educació infantil; si és possible
fer una adaptació de les estratègies utilitzades, tant dels programes cap a educació
infantil o a l'inrevés; saber si és possible que els aprenentatges duts a terme en les
primeres edats en relació el tema puguin ser significatius pels infants i també, saber si és
possible que hi hagi una continuïtat d'aquests aprenentatges al llarg de totes etapes
escolars.

4.2. Recerca bibliogràfica
4.2.1. Programes de prevenció i intervenció de l’assetjament escolar analitzats
En aquest apartat, explicaré una sèrie de característiques dels diferents programes de
prevenció i intervenció de l’assetjament escolar que seran analitzats en aquest treball.
Anteriorment, en l’apartat Programes de prevenció i intervenció de l’assetjament
escolar s’expliquen altres programes que treballen la prevenció i la intervenció però he
decidit centrar-me principalment en els que treballen a través de l’educació o la
reeducació de les competències emocionals de manera específica a dins la seva
metodologia. Les característiques en les quals m’he centrat són els continguts treballats
en cada programa, les competències emocionals que s’aborden, els agents implicats, el
funcionament de cada programa i els recursos o materials que s’han utilitzat per dur-se a
terme.

La informació relacionada amb els continguts i les competències emocionals, es
recollirà de manera redactada, mentre que l’altra informació es recollirà en una taula de
característiques, la qual esta organitzada de la següent manera:

Nom dels

Persones

programes

implicades

Material utilitzat

Funcionament del
programa

Els programes, amb els quals m’he decidit enfocar són:
-

El programa KIVA contra l’assetjament escolar

-

El programa WiSK pel desenvolupament de les habilitats socials a l’escola

-

El programa Be-Prox per afrontar el bullying a l’escola d’infantil

-

El programa Sevilla Antiviolència Escolar (SAVE)
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4.2.2. Desenvolupament de la recerca
La realització de la comparança entre els diferents programes, va començar amb una
anàlisi documental, el qual es va dur a terme amb diferents passes. En primer lloc, es va
realitzar una recerca d'informació, una revisió i una classificació de diferents estudis
teòrics i experimentals, manuals d'aplicació, documents bibliogràfics, llibres, pàgines
web, articles de revista, etc.

La recerca dels documents es va fer a través de diverses bases de dades. Per començar,
es varen tornar a revisar els llibres utilitzats per fer el marc teòric. Es va recollir
informació de dos llibres principalment:
•

Serrano, A. (2006). Acoso y violencia en la escuela: Cómo detectar, prevenir y
resolver el bullying. Barcelona. Espanya: Ariel, S.A.

•

Ortega, R. (2010). Agresividad injustificada, bullying y violencia escolar.
Madrid. Espanya: Alianza Editorial, S.A.

També, es consultaren documents extrets d'altres treballs de fi de grau, de fi de màster o
de doctorat revisats anteriorment per realitzar el marc teòric. Després, es va fer una
recerca per diverses bases de dades nacionals com Google Acadèmico o Dialnet i en
bases de dades internacionals com són Redalyc, Researchgate i ERIC. Per realitzar
aquesta recerca, es varen introduir paraules claus amb diferents combinacions.

En les bases nacionals s'utilitzaren combinacions com funcionamento/metodoligia +
Nombre del programa (KIVA contra el acoso escolar, WiSK para trabajar las
habilidades sociales en la escuela, Sevilla Anti-violencia Escolar o Be-Prox para
afrontar el bullying en la escuela infantil), mentre que en les bases internacionals es
varen fer servir combinacions de paraules similars però traduïdes a l'anglès o a
l'alemany, depenent del país d'origen de cada programa. Per realitzar la divisió de les
recerques, es varen elegir els quals explicaven més concretament els punts que es volien
observar. Seguidament, es troben les referències bibliogràfiques dels recursos analitzats:

KiVA
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-

Instituto Iberoamericano de Finlandia (2015). Evidencia de efectividad global
del

programa

KIVA.

[Figura].

Consultat

des

de

http://madrid.fi/wp-

content/uploads/2015/04/Educacio%CC%81n-en-Finlandia-KIVA.pdf
-

KIVA School (s.d). KiVa, un método eficaz contra el acoso escolar. Consultat
des

de

http://www.kivaprogram.net/ssc-en/news/kiva-un-m%C3%A9todo-

eficaz-contra-el-acoso-escolar
-

Ortega, R. (2010). Agresividad injustificada, bullying y violencia escolar.
Espanya. Madrid: Alianza Editorial. S.A.

SAVE
-

Beltrán Villamizar, Y.I.; Herrera Díaz, L. J. (2016). Análisis comparativo del
programa de prevención del hostigamiento escolar Olweus y el proyecto Sevilla
Anti-Violència Escolar. Revista de Pedagogía, 37;101, p. 13-40. Universitat
Central

de

Veneçuela.

Consultat

des

de

http://www.redalyc.org/pdf/659/65950543002.pdf
-

Del Rey, R.; Ortega, R. (2001). La formulación del profesorado como respuesta
a la violencia escolar. La propuesta del modelo Sevilla Anti-Violencia Escolar
(SAVE). Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado. 41, 59-71.
Consultat des de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=118102

-

Serrano, A. (2006). Acoso y violencia en la escuela: Cómo detectar, prevenir y
resolver el bullying. Barcelona. Espanya: Ariel, S.A.

-

Del Rey, R.; Ortega, R. (2001). Aciertos i desaciertos del proyecto Sevilla AntiViolencia Escolar (SAVE). Revista de educación, 324, p. 253-270. Consultat des
de
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/67350/aciertos_y_desaciertos.pd
f?sequence=1&isAllowed=y

-

Ortega, R. (s.d.). Intervención Educativa: El proyecto Sevilla Anti-Violencia
Escolar.

Cuadernos

de

Pedagogía.

270,

60-64.

Consultat

des

de

http://www.asociacionrea.org/BULLYING/8_06_Actividades_y_Materiales/08.
06.12.pdf
-

Ortega, R.; Mora Merchán, J.A.; Mora, J. (1995). Cuestionario sobre
intimidación y maltrato entre iguales (Secundaria). Universitat de Sevilla.
Consultat

12

junt

2019,

des

de
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https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/1022_d_Alum
_secundaria_maltrato(Ortega_Mora-Merchan_Mora)8p.pdf
WiSK
-

Strohmeier, D.; Hoffman, C.; Schiller, E.V.; Stefanek, E.; Spiel, C. (2012).
Consistent and cooperative actions are key elements for effective bullying
prevention and intervention. The ViSC Social Competence Program fosters a
school development process and offers training to work against violence. New
directions for youth development, 113, p. 71-84. Consultat des de
http://www.viscprogram.eu/wp-content/uploads/Infos-zum-WiSKProgramm_englisch.pdf

-

Ortega, R. (2010). Agresividad injustificada, bullying y violencia escolar.
Espanya. Madrid: Alianza Editorial. S.A.

-

Strohmeier, D.; Spiel, C.; Burger, C.; Grandinger, P.; Hoffmann, C.; Schiller,
E.M.; Stefanek, E.; Yanagida, T. (2018). VISC program. Consultat des de
http://www.viscprogram.eu/

-

Spiel, C.; Schober, B.; Strohmeier, D. (2016). Implementing Intervention
Research into Public Policy- The “I Approach”. Prev Sci. 19. 337-346. Consultat
des

de

http://www.viscprogram.eu/wp-

content/uploads/Implementierung_WiSK_Programm_TheoriePraxis.pdf
-

Yanagida T.; Strohmeier, D. (2016). Dynamic Change of Agressive Behavior
and Victimization Among Adolescents: Effectiveness of the ViSC Program.
Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology. 00. 1-15. Consultat des de
http://www.viscprogram.eu/wp-content/uploads/Evaluation-des-WiSKProgramm_englisch.pdf

Be-Prox
-

Ortega, R. (2010). Agresividad injustificada, bullying y violencia escolar.
Espanya. Madrid: Alianza Editorial. S.A.

-

Alsaker, F.; Valkanover, S. (2014). The Bernese Program against Victimization
in Kidergarten and Elementary School. New Directions for Youth Development,
(133),

15-27.

Consultat

des

de
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https://www.researchgate.net/publication/224038574_The_Bernese_Program_ag
ainst_Victimization_in_Kindergarten_and_Elementary_School
A continuació, es va realitzar l'elecció de diferents característiques de cada programa, és
a dir, es varen seleccionar de cada document consultat, la informació que es volia
recopilar. En aquest cas, es va voler enregistrar: els continguts i les competències
emocionals treballades, les persones implicades, el funcionament de cada programa i els
recursos o materials utilitzats en el funcionament. Aquesta informació va ser redactada
i es pot veure a l'annex 6.

Seguidament, es varen resumir els punts (persones implicades, materials o recursos i el
funcionament del programa) en una taula, per així facilitar la visualització dels resultats
de la recerca. Després, es va realitzar la comparativa entre aquests punts, en la
qual es varen extreure les semblances i les diferències entre els diferents programes.
Finalment, en el darrer punt, es varen analitzar els continguts treballats a cada programa
i es varen extreure les competències emocionals que aborden cada un dels projectes.

4. 2. 3. Resultats
Després de realitzar la recerca, s’ha realitzat una comparança entre els diferents
programes de prevenció i intervenció. La taula de característiques següent, ha estat una
elaboració pròpia i en ella, s’han documentat els punts que es volien observar del treball
de cada programa. Aquesta, ha estat completada a partir de la informació extreta dels
diversos docuemts que s’han consultat. A l’annex 6 hi ha una explicació més detallada
del funcionament de cada un dels programes i en els annexos 12, 13 i 14 es pot veure
diversos exemples de materials utilitzats en els programes KIVA i WiSK:
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A continuació, es presentaran les diferències i semblances identificades entre els
diferents programes, amb l’objectiu de poder demostrar que aquests projectes, a pesar
de tenir una metodologia una mica diferent, també existeixen semblances amb la seva
manera de treballar.

Objectius
Tots els programes, tant el KIVA, el WiSK, el Be-Prox com el SAVE, varen ser creats
amb l’objectiu de prevenir el desenvolupament de casos d’assetjament escolar entre els
alumnes i amb la intenció de reduir els problemes d’assetjament entre els iguals a dins
un entorn escolar. Per poder-ho aconseguir, treballen per millorar les relacions entre els
iguals mitjançant el desenvolupament d’un context escolar que fomenti els
comportaments respectuosos, cooperatius i pro socials.
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Persones implicades a dins els programes:
A la taula anterior es pot observar que a cada programa hi ha implicats diferents grups
de persones. Seguidament, explicaré una mica les semblances i diferències que he pogut
observar amb la integració dels diferents agents, però abans cal dir que alguns
programes el KIVA, el WisK o el SAVE volen integrar a tota la comunitat educativa
(pares, mestres, alumnes, administració, etc. ) per fer front a la violència a dins els
centres escolars. Pel que fa al programa Be-prox, aquest va destinat, principalment als
docents, però a l'hora d'implementar el programa a dins les aules, també hi impliquen a
l'alumnat i a les famílies.

Però, a pesar d'aquesta intenció, només s'ha pogut obsevar que només els
programes WiSK i SAVE prenen mesures o estratègies per integrar als pares o a l'equip
directiu. Per exemple, el programa KIVA implica a les famílies a través de reunions
periòdiques per tractar temes relacionats amb la violència i l'assetjament o també, els hi
proporciona una guia amb informació i amb consells per poder afrontar la problemàtica,
mentre que el SAVE integra a altres membres de la comunitat educativa per poder
realitzar l'avaluació del funcionament del programa.

En referència a l'alumnat i a l'equip docent, cal dir que aquests estan integrats en tots els
programes, sigui

d'una

manera

o altra.

El

programa KIVA i

el WisK aborden

principalment, el treball amb els alumnes, mentre que el programa Be-Prox, va destinat
només a la formació de l'equip docent perquè després aquests puguin implementar el
que han après a dins les seves aules. El programa SAVE i el KIVA, treballen, tant amb
els docents com amb els alumnes, ja que per una banda, es realitzen sessions formatives
per l'equip docent i per l'altra, es centra més amb el treball amb els alumnes.

Les persones implicades a dins aquests projectes reben una formació prèvia per tal de
poder implementar-los correctament a dins els seus centres escolars, però els
programes KIVA, el SAVE i el Be-Prox compten amb la participació d'experts externs,
normalment són persones impulsores del programa, per realitzar aquesta formació.

La participació de les famílies en aquests programes és molt diferent en els diferents
programes. En els programes SAVE i Be-Prox, les famílies no participen en el
funcionament del programa, sinó que només són informades de la implementació
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d'aquest programa a dins el centre i dels avenços que es realitzen. En canvi, el
programa KIVA ha

integrat

a

les

famílies,

no

només

a

través

de

la

informació sinó que també se'ls demana la seva implicació sobretot en la prevenció.
Després, el programa WiSK té la intenció d'integrar a tota la comunitat educativa, però
la seva metodologia es centra, principalment, amb l'alumnat i els docents.

Materials.
Els diferents programes utilitzen recursos per treballar les diferents temàtiques o
continguts. Programes com el KIVA, el WiSK i el SAVE proporcionen materials
específics a cada centre per poder treballar a dins les aules, mentre que el programa BeProx no proporciona materials, en concret, sinó que dóna estratègies als docents per
crear els recursos.

Els tres primers programes, mencionats al parragraf anterior, donen manuals als
docents, a on s'expliquen els continguts que es volen treballar i també, les activitats
que es poden realitzar (annex 12 i 13). El programa WiSK, el SAVE i el KIVA treballen
per fer prendre consciència i sensibilitzar als alumnes a través de donar recursos per
conèixer la realitat de la problemàtica. Entre el material que tenen hi ha: vídeos,
pel·lícules, exemples escrits, jocs virtuals (annex 12, punt 4), etc.)

Després,

hi

ha

programes

que

es

diferencien

dels

altres

perquè

aquests utilitzen materials més concrets per dur a terme la seva metodologia. A tall
d'exemple, hi ha el programa SAVE que utilitza un qüestionari per conèixer la realitat
del bullying a dins l'escola (annex 14) o el programa KIVA, el qual propociona material
per la visibilitat de la implementació del programa en el centre (cartells, placa o armilles
(Annex 12, punt 2)) i recursos pels alumnes amb els quals poden treballar a fora del
centre. (pàgina web o joc virtual).

Metodologia dels programes.
En primer lloc, cal dir que tots els programes treballen mitjançant sessions, encara que
cada

un

aborda

les

temàtiques

o

els

continguts

d'una

manera

diferent.

Pel que fa als projectes KIVA i WisK les sessions van dirigides cap a l'alumnat.
Aquestes estan guiades pels docents de l'aula, els quals es guien per un manual. El
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manual els indica el nombre de sessions, els continguts de cada una d'elles i les
activitats o recursos que s'empraran (annexos 12 i 13). La semblança que podem trobar
entre aquests dos programes, és què treballen amb els alumnes, en primer lloc, la
coneixença de la problemàtica i se'ls consciència de la importància de la prevenció i la
intervenció en situacions d'assetjament escolar. També, es donen estratègies o recursos
perquè puguin ajudar a les persones implicades a sortir-ne o es treballa amb els
possibles agressors o víctimes perquè no arribin a implicar-se. Els dos treballen
mitjançant l'exemplificació de casos d'assetjament escolar (vídeos, pel·lícules, etc.), els
quals donen peu a la realització de dinàmiques de cooperació i comunicació com jocs,
debats, assemblees, exercicis d'intercanvi de rols, etc.) (annexos 12 i 13).

La diferència que podem trobar entre aquests dos programes és en la segona part. El
programa KIVA, per una banda, utiliza l'entorn virtual perquè els infants puguin seguir
treballant els continguts apresos a l'aula, fora d'aquesta com per exemple a través del joc
virtual KIVA. Per altra banda, el programa WisK segueix treballant els continguts a
dins les aules, però a partir d'una sessió, els infants són els responsables de dur en marxa
el projecte i les activitats, les quals també es poden realitzar a fora del centre.

Pel que fa al programa Be-Prox, les sessions van centrades, com hem mencionat
anteriorment, a la formació dels professors. Les sessions que es realitzen aborden
diferents temàtiques relacionades amb l'assetjament escolar i es donen tasques per
realitzar a dins les aules, amb les quals es vol poder començar a introduir el programa
de prevenció a dins aquestes. En aquest cas, les dinàmiques no són realitzades pels
infants, sinó pels adults.

El programa SAVE, treballa mesclant els dos punts de vista, ja que en primer lloc, es
realitzen sessions de formació pel professorat, a on es treballa principalment la
sensibilització d'aquests a través de l'exemplificació i les dinàmiques de diàleg; i també,
es

realitzen

sessions específiques per

treballar

amb

els

infants.

Aquestes

estan dividides en quatre línies d'acció i en cada una d'elles, es realitzen activitats
concretes. Per exemple, en la primera, s'elabora un llistat de normes mitjançant
el consens; en la segona, es fan activitats, jocs, treballs en grup per fomentar la
cooperació entre els iguals; o en la tercera, s'utilitzen els contes, els jocs, etc., per
treballar les emocions, les actituds i els valors positius.
60

Per últim, pel que fa a la intervenció en casos existents d'assetjament escolar, cada un
dels programes té una manera d'actuar. A tall d'exemple, el projecte KIVA forma a tres
professors perquè siguin els responsables d'actuar en aquests casos o el
projecte SAVE té una quarta línia d'acció, la qual està centrada amb la intervenció a
través de la utilització de diversos programes.
Continguts treballats i les competències emocionals que s’aborden.
En la següent gràfica és pot observar el nombre de competències emocionals,
treballades per a cada programa.

Competències emocionals treballades en cada programa

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

C. Emocional
KIVA

R. Emocional
A. Emocional
WisK

C. Social
Be-Prox

C. per la vida i el benestar
SAVE

Els colors de les barres representen les diferents competències: Consciència emocional,
regulació emocional, autonomia emocional, competència social i competència per la
vida i el benestar. Cada una d'aquestes barreres, arriba fins a un nombre, el qual
representa el nombre de microcompetències que s'assoleixen en cada programa.
Seguidament, exposaré el nombre de microcompetències de cada competència, encara
que també es poden veure a l'annex 7.

Consciència emocional

4

Regulació emocional

4

Autonomia emocional

7

Competència social

9
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Competència per la vida i el benestar

6

Punt 1. Nombre de microcompètencies a cada competència emocional

En anar realitzant la recerca i l'anàlisi dels diferents programes de prevenció i
intervenció de l'assetjament escolar, he pogut comprovar que d'una manera o l'altra, els
programes treballen les diferents competències emocionals. A continuació, explicaré
quines competències i microcompetències es treballen a cada programa i la manera en
què reflecteixen en la seva metodologia.

Abans de començar però cal dir que totes les competències emocionals no es treballen
de la mateixa manera, és a dir, que hi ha competències que s'aborden més explícitament
i d'altres, que es treballen més implícitament.

En primer lloc, es començarà amb la competència social. Aquesta és treballada a dins
tots els programes analitzats, el KIVA, el WisK, el Be-Prox i el SAVE. Es pot observar
que cada projecte treballa de manera explícita aquesta competència a dins les sessions o
amb continguts específics. Això és a causa que aquests programes varen ser creats per
prevenir o intervenir en casos d'assetjament escolar, la qual cosa volen aconseguir
mitjançant la millora de la convivència i les relacions interpersonals a dins els centres
escolars.

Programes com el Be-Prox o el SAVE realitzen sessions específiques, a on es realitzen
activitats, jocs o dinàmiques per treballar les habilitats socials, el respecte cap als altres;
per practicar la comunicació expressiva i receptiva, per compartir emocions i treballar la
conducta pro social i la cooperació, l'assertivitat. Es donen també estratègies per
prevenir i solucionar conflictes o per gestionar les diferents situacions emocionals. El
programa WiSK també fomenta aquestes competències però són treballades d'una
manera més diferent perquè es demana als infants que siguin els qui creïn les activitats,
a on es fomentin aquestes microcompetències. En el programa KIVA també s'hi
afavoreix l'aparició d'aquestes microcompetències però es treballa més globalment, ja
que aquestes sorgeixen a partir de treballar altres continguts relacionats amb
l'assetjament escolar.
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Les competències de consciència emocional, regulació emocional i autonomia
emocional són abordades pels diferents programes de manera intercalada, és a dir, els
continguts que es treballen no diferencien les microcompetències d'una o altra, la qual
cosa dificulta l'anàlisi específic de cada una. A pesar d'això, però cal dir que totes són
treballades de manera diferent, depenent de quin programa es tracti. En el cas del
programa SAVE, es fa més explícitament perquè es duen a terme certes sessions, les
quals se centren amb tractar les emocions, les actituds i els valors. En aquestes es fan
activitats per treballar i aprofundir amb el coneixement d'un mateix i de les pròpies
emocions i com aquestes afecten les relacions socials. Es realitzen jocs, l'explicació de
contes o activitats amb unitats didàctiques sobre la solidaritat, el respecte mutu, el
reconeixement emocional, l'autoestima, etc.

En canvi en altres projectes, són treballats d'una manera més intrínseca, com a tall
d'exemple es pot observar que tots treballen la consciència emocional. Es realitzen totes
les activitats, dinàmiques, sessions, etc., perquè els infants prenguin consciència, no
només de les seves pròpies emocions, sinó també les dels altres. També, s'aborda la
regulació emocional perquè és imprescindible que els infants no es deixin endur per les
seves emocions, que aprenguin a controlar-les i a expressar-les en el moment i de la
manera més adient, perquè això pot ser la causa del sorgiment de casos de violència
entre els infants. A més, es fa feina per ajudar als infants a desenvolupar la seva
autoestima, com en el cas del programa SAVE o per afavorir l'actitud positiva, com en
el cas del programa WisK. També, en els programes SAVE, el Be-Prox o el WiSk es
treballa l'automotivació o la responsabilitat en la realització de les tasques.

El programa SAVE du a terme unes certes sessions, les quals se centren amb tractar les
emocions, les actituds i els valors. En aquestes es fan activitats per treballar i aprofundir
amb el coneixement d'un mateix i de les pròpies emocions i com aquestes afecten les
relacions socials. Es realitzen jocs, l'explicació de contes o activitats amb unitats
didàctiques sobre la solidaritat, el respecte mutu, el reconeixement emocional,
l'autoestima, etc.

Pel que fa a les microcompetències de la competència per la vida i el benestar, aquestes
són treballades en tots els programes però no d'una manera directa, sinó que molts de
cops, estan intrínseques en la realització d'altres continguts. Per exemple, en el
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programa WISK quan els infants han de realitzar les activitats, aquests s'han de fitxar
uns objectius concrets; en el programa KIVA, quan es juga al joc virtual, aquests han de
prendre decisions per poder avançar a aquest; o en el programa SAVE o en el BeProx també han de prendre decisions conjuntes per crear conjuntament el llistat de
normes.

4.3. Anàlisi en els centres

Aquest apartat s'ha realitzat per conèixer la realitat del treball socioemocional dut a
terme actualment en els centres escolars. La recerca s'ha realitzat en centres escolars a
on es treballa l'educació emocional de manera transversal i global, és a dir, no es
realitzin sessions concretes d'educació emocional sinó que les competències emocionals
i socials, s'aborden durant tot moment al llarg de la jornada.

4.3.1 Context general dels centres

El primer centre és el CEIP Sant Miquel, situat a Son Carrió, un poble del llevant de
Mallorca, el qual té uns mil habitants. L'escola és un centre petit, a on assisteixen uns
110 infants.

Segons la concreció curricular del centre (s.d), aquest treballa mitjançant una
metodología global i activa, basada en l'aprenentatge significatiu i l'acompanyament
respectuós, el qual es fonamenta amb el respecte i l'amor incondicional cap als infants i
amb la confiança cap a les seves possibilitats, en què els aprenentatges sorgiran en el
moment adequat, quan els infants tinguin la necessitat d'adquirir nous coneixements.
Aquest no treballa només amb una única metodologia, sinó que se'n combina de
diferents, per exemple a educació infantil es dóna l'aprenentatge per ambients, els tallers
o les sortides i a l'etapa d'educació primària, es treballa mitjançant els ambients, tallers,
dinàmiques de matemàtiques, espais de participació, registres, etc., perquè entenen que
els aprenentatges són globals i que els aprenentatges s'han de donar de manera
transversal en les diferents disciplines.
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La periodització i l'horari són flexibles perquè s'adapten als ritmes d'aprenentatge dels
infants i confien en el fet que aprendran en el moment adequat. La programació s'innova
contínuament i no és estancada perquè realitzen les propostes d'aprenentatge, partint de
les necessitats, els interessos i els processos maduratius i evolutius dels infants.

El segon centre és el CEIP Mestre Pere Garau, situat a Son Macià, un petit poble del
llevant de Mallorca, situat al terme municipal de Manacor. En aquest centre hi
assisteixen un total de 141 infants.

Segons el seu projecte educatiu de centre de la pàgina web del centre (2019), aquest
treballa mitjançant una metodologia activa i transversal, a on s'integren diferents
maneres de treballar. Aquesta té com a punt central l'entorn social, lingüístic, cultural,
econòmic i polític del centre, es basa amb la confiança cap a l'alumne, amb la seva
capacitat d'aprenentatge a través del descobriment i l'observació. Es vol aconseguir que
els alumnes realitzin aprenentatges significatius, funcionals i que aprenguin a aprendre
per si mateixos, en qualsevol situació o moment. Per aquest motiu, les propostes
educatives del centre s'adapten a les necessitats, interessos i ritmes de cada un dels
infants, com a tall d'exemple, a l'etapa d'educació infantil es treballa per ambients, per
tallers en petit i gran grup i en l'etapa d'educació primària es treballa a través de
projectes en petit grup, gran grup i de forma individualitzada.

4.3.2. Elaboració dels instruments de recerca

La realització de l'anàlisi es farà a través de dos instruments de recerca, els quals són:
l'entrevista i l'observació directa. L'entrevista es farà als docents del centre, mentre que
les observacions dutes a terme, s'enregistraran en dues rúbriques. En la primera rúbrica
s'enregistraran les competències emocionals treballades en el centre a través del treball
emocional i en l'altre, les estratègies, recursos o tècniques i els materials, els llocs i els
moments que s'utilitzen i que s'empren per treballar-les.

Els dos instruments de recerca s'han elaborat, tenint com a base les principals
competències emocionals treballades en l'educació emocional, segons Rafael Bisquerra
(2009). Aquestes competències estan explicades a l'annex 6.
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En primer lloc, es varen realitzar les preguntes per l'entrevista als docents dels centres.
Algunes de les preguntes es varen poder respondre d'una manera més general, mentre
que altres es respongueren d'una manera més específica. Les qüestions que es
demanaren són les següents:

1. Al llarg de la jornada escolar, sorgeixen molts moments i situacions diverses en
què les competències i les microcompetències emocionals es poden treballar.
Quins són aquests moments en què es treballen? (Tallers, sessions, ambients,
situacions específiques com el sorgiment d'un dubte, d'un conflicte, etc.)
2. En quin lloc (espai, habitació, aula, etc.) soleu treballar aquestes competències?
El centre té destinats llocs concrets per treballar-les?
3. Quines estratègies utilitzeu per desenvolupar les diferents microcompetències?
(Per exemple el diàleg amb els infants, a través de tècniques, a través de jocs,
dinàmiques, activitats, etc.)
4. En el cas que s'utilitzin recursos materials per treballar aquestes competències
o microcompetències, quins són aquests recursos?
5. Utilitzeu algun protocol, guia o manual per realitzar les estratègies
d'intervenció, les activitats, els jocs, etc.?

A continuació, es crearen dues rúbriques, les quals foren completades després de
l'observació directa i la realització de les entrevistes. La primera rúbrica recopila les
competències emocionals treballades en cada centre (annex 3), mentre que la segona
rúbrica enregistra els quatres punts següents: Temps, espai, material i estratègies,
tècniques o recursos (annex 4).

4.3.3. Procediment de la recerca

El procés de recerca va començar, en primer lloc, amb la creació dels instruments de
recollida de la informació. Primer de tot, es plantejaren les preguntes de l'entrevista als
docents de l'etapa d'educació infantil dels centres, mencionades en l'anterior apartat.
Seguidament, es creà un esbós inicial de les rúbriques per la recollida d'informació, les
quals només es centraven amb la recollida de les estratègies utilitzades.
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En primer lloc, es varen dur a terme les entrevistes al centre CEIP Sant Miquel de Son
Carrió. Algunes preguntes com el temps, el lloc o la utilització d'una guia d'actuació a
dins el centre, varen ser contestades de manera conjunta a la reunió de les tutores de
l'etapa d'educació infantil. La pregunta sobre les estratègies es va contestar de manera
individual perquè vaig voler conèixer les estratègies personals de cada una. A causa que
durant aquestes setmanes es duen a terme les avaluacions dels infants i que tenien
moltes tasques pendents del centre, em va demanar si seria possible contestar aquesta
pregunta a través del correu electrònic. Els hi vaig explicar verbalment el que volia
saber i vaig adjuntar-los la taula de les definicions de les competències emocionals
(annex 6).

Durant els següents dies, em realitzaren preguntes sobre els seus dubtes i a poc a poc,
em retornaren les entrevistes amb les seves respostes. A mesura que rebia els seus
correus, els anava transcrivint a la taula de les estratègies utilitzades. En referència a
l'observació directa, durant aquest darrer mes vaig observar aquestes qüestions mentre
realitzava les pràctiques en el centre.

Pel que fa a l'entrevista a altres centres, em vaig posar en contacte amb tres escoles de la
zona de llevant de Mallorca per realitzar una visita: el CEIP Molí d'en Xema de
Manacor, el CEIP Rosa dels Vents de la Colònia de Sant Pere i el CEIP Mestre
Pere Garau de Son Macià. Amb els dos primers centres, m'hi vaig posar en contacte a
través del correu electrònic, a causa que no hi tenia una relació directa. Gràcies a
companyes que realitzen les pràctiques a aquests centres vaig poder-me comunicar
directament amb les coordinadores d'educació infantil de cada centre. Vaig esperar uns
dies les seves respostes, el CEIP Rosa dels Vents no em va poder atendre però del segon
col·legi, actualment, encara no he rebut una resposta.

El CEIP Mestre Pere Garau va ser el centre a on vaig assistir durant les etapes
d'educació infantil i de primària. A causa que encara hi treballa una gran part del
professorat que hi feia feina quan jo hi assistia, vaig poder-me posar en contacte a través
del telèfon. Els hi vaig explicar una mica el tema d'aquest treball de final de grau i les
mestres d'educació infantil, varen estar disposades atendrem.
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En aquest centre, vaig poder parlar amb tres de les quatre mestres d'educació infantil, ja
que una no va poder assistir. L'entrevista es va realitzar de manera conjunta i cada una
d'elles, em va explicar les diferents estratègies que utilitzen per treballar les
competències emocionals. En aquesta ocasió, vaig decidir gravar la conversa, amb el
seu consentiment, ja que d'aquesta manera vaig poder interactuar d'una manera més
directa amb les mestres. A l'acabar l'entrevista, em mostraren diferents materials que
utilitzen com contes o materials per fer relaxació i massatges; i també, m'ensenyaren els
espais, a on realitzen la rotllana. Finalment, vaig realitzar la transcripció d'aquesta
entrevista i vaig començar a formular els resultats d'aquesta recerca.

4.3.4 Resultats

En aquest apartat, es presentaran els resultats obtinguts de cada un dels centres, amb la
finalitat de poder mostrar que l'educació emocional es treballa sempre, independentment
de la metodologia de l'escola. En el cas d'aquests dos centres, la metodologia és molt
semblant, tal com es pot veure en el context general dels centres, encara que també
existeixen certes diferències, les quals es podran observar en els següents apartats.

Espai i temps.
Primerament, cal tenir en compte que els dos centres treballen les competències
emocionals de manera global i transversal, és a dir, que es van treballant a mesura que
sorgeixen les situacions idònies per abordar-les. Aquesta idea fa que no existeixi un
moment o un lloc idíl·lic per treballar- les, tot el contrari, cada moment, cada lloc és bo
perquè es puguin tractar.

Els dos centres no realitzen sessions específiques per treballar cada una de les
competències, o sigui, no se solen fer dinàmiques, jocs o activitats en un taller per
només treballar una única competència, sinó que al llarg de la jornada, es poden
treballar qualsevol de les competències, independentment de l'espai (aula, pati, passadís,
etc.) o de la situació o el moment (moments de joc, interaccions, diàlegs, etc.) en què
pugui sorgir. Les mestres dels centres, opinen que és imprescindible aprofitar els
moments en què sorgeixen, s'han d'aprofitar aquestes oportunitats, a pesar què es tingui
una altra cosa a fer perquè l'infant no es recordarà del que ha passat, del que ha sentit,
etc., si es deixa per més tard.
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Encara que sempre intenten treballar mitjançant aquesta metodologia, en algunes
ocasions, els centres aprofiten els tallers, en el cas del CEIP Sant Miquel i dinàmiques
com la rotllana, en el cas del CEIP Mestre Pere Garau, per tractar algunes de les
competències més concretament, especialment si volen treballar a través de materials
més específics, de jocs, a través de dinàmiques de cooperació, etc.

Competències emocionals que s'aborden.
En aquest apartat, parlaré sobre les competències emocionals que es treballen en cada
un dels centres. A l'annex 10, hi ha una rúbrica, a on hi ha enregistrades les
competències que es treballen a cada escola. En aquesta es pot observar, que cada
competència es divideix en microcompetències, les quals són capacitats, coneixements,
habilitats, etc., que són necessaris adquirir per poder desenvolupar les competències.
(annex 7)

Com es pot veure a la rúbrica, totes les competències són treballades en els dos centres,
encara que no totes les microcompetències són abordades de la mateixa manera. Durant
les entrevistes, les mestres em varen comentar, que a l'etapa d'educació infantil
algunes microcompetències no es tracten molt, es poden tocar però fins a edats
posteriors no s'acaben de treballar completament.

En primer lloc, es pot observar que les competències relacionades amb la coneixença, la
comprensió i el control de les emocions (consciència emocional, regulació emocional i
autonomia personal) són treballades en les dues escoles d'una manera intercalada, és a
dir, les microcompetències d'aquestes se solen mesclar o se solen tractar de manera
conjunta, fet que comporta que sigui una mica complicat analitzar-les per separat. Els
dos centres solen abordar aquestes competències d'una manera global i transversal, és a
dir, que se solen treballar en situacions de la vida quotidiana com diàlegs, moments de
joc, conflictes, disputes, etc., encara que també quan les mestres troben oportú, poden
realitzar tallers, dinàmiques o activitats a on es treballi una microcompetència en
concret.

Per exemple, per adquirir la consciència emocional és necessari que els infants sàpiguen
identificar les emocions i conèixer els noms d'aquestes. Per ajudar a adquirir aquest
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coneixement es pot aprofitar de parlar amb l'infant quan aquest senti una emoció en
concret (per exemple està enfadat) o també, a través d'un taller de contes, es pot
ensenyar els noms de diverses emocions a través dels sentiments dels protagonistes. O a
tall d'exemple, es poden treballar microcompetències de la regulació emocional com
l'expressió adequada de les emocions, quan hi ha un conflicte entre dos infants i se'ls hi
demana que diguin com se senten; o també, es poden crear dinàmiques a on els infants
hagin d'expressar els sentiments i les emocions que senten en aquell instant.

En la competència d'autonomia personal, existeixen microcompetències com és
l'autoestima se solen treballar de manera intrínseca, és a dir, sempre estan presents en la
pràctica educativa de les docents, en la manera en què tracten els infants, en com es
comuniquen, en les seves intencions, en la seva mirada cap als infants. D'altres com la
responsabilitat o l'automotivació, se solen treballar durant la realització de tasques i
projectes dels infants i en les rutines de cada escola (posar-se les sabates en el seu lloc,
anar als tallers si decideixen anar-hi, etc.)

Pel que fa a la competència social, aquesta és la que més es tracta al llarg de la jornada.
Aquesta se sol tocar d'una manera més global a causa de que contínuament hi ha un
gran intercanvi de relacions a dins el centre, ja sigui entre els infants, entre els adults o
entre els adults i els infants, cosa que fa que sigui inevitable que es treballin alguna de
les microcompetències socials com les habilitats socials bàsiques, el respecte cap als
altres, la pràctica de la comunicació expressiva i receptiva, compartir emocions o
l'assertivitat. Encara així, aquestes també es poden treballar d'una manera més directa
com per exemple a través de jocs, d'activitats, de treballs en grup es poden fomentar les
actituds prosocials i de cooperació, la comunicació receptiva i expressiva o també, la
prevenció de conflictes.

En referència a la competència per la vida i el benestar, aquesta a pesar que és treballada
en

els

dos

centres,

és

amb

la

qual

tenen

més

dificultats

perquè

les microcompetències que s'han d'adquirir són per un futur a llarg termini. Tal com
comentaren les docents, es poden començar a treballar però fins que no siguin més
grans, aquestes competències no s'acabaran de desenvolupar. Per exemple,
les microcompetències com prendre decisions se sol tractar constantment a dins els
centres a través d'espais de lliure circulació o amb tallers de lliure elecció o cercar
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ajuda, les mestres els animen a demanar ajuda quan tenen algun problema, quan no
saben fer alguna cosa, etc.; mentre que microcompetències com ciutadania activa,
participativa, crítica, responsable i compromesa o fluir, es tractaran d'una manera més
indirecta, intrínseques a dins altres continguts, perquè els resultats d'aquestes es veuran
quan els infants tinguin més edat.

Estratègies i tècniques.
Pel que fa a les estratègies utilitzades en els dos centres es poden observar en la taula o
rúbrica de l'annex 11. En aquesta comparativa, es pot veure que els dos centres treballen
les competències utilitzant les mateixes estratègies, encara que en algunes, es poden
observar diferències amb les pautes d'actuació.

En primer lloc, cal dir que l'estratègia més utilitzada en els dos centres és el diàleg. Per
treballar totes les competències troben que és necessari fer-ho a través d'una
comunicació calmada, assertiva i tranquil·la, ja que d'aquesta manera els infants es
troben més segurs i entenen millor el què es vol comunicar. També, troben que és
imprescindible que aquest diàleg, vagi acompanyat d'una comunicació no verbal
tranquil·la, sense presses, respectuosa i no violenta. És a través del diàleg com les
docents posen en marxa altres estratègies: és com expliquen, formulen preguntes,
intervenen, ajuden als infants a verbalitzar els seus sentiments i emocions, els donen un
reforç positiu, els ajuden a reflexionar, els poden comunicar estratègies per
tranquil·litzar-se, per expressar-se, per animar-los, etc.

Una altra estratègia utilitzada és el modelatge o l'exemple, és a dir, aquesta pot ser
explicada com què l'educador és l'adult de referència pels infants a dins l'escola. Aquest
ha de servir i actuar com a model, com a exemple de comportament i d'actuació pels
nens, perquè en molts de casos, en temps de joc, amb la manera de comunicar-se, de
tractar a les altres persones, etc., aquests imiten als adults.

També s'utilitzen tècniques de relaxació, de mindfulness, exercicis de respiració, etc.
per ajudar, sobretot, a prendre consciència als infants de les seves emocions i com a
manera per arribar a la calma i a la tranquil·litat. A més, fomenten l'observació i la
reflexió dels nens perquè puguin adonar-se i prendre consciència del que passa al seu
voltant i així, poder descobrir quina és la manera més adient per actuar.
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Per ajudar als infants a expressar les seves emocions de manera adequada o per ajudarlos a controlar-se, se'ls hi dóna estratègies per poder-se expressar i se'ls acompanya a un
lloc adient per poder-ho fer (si per exemple, un infant necessita cridar, se l'acompanya a
l'ambient d'exterior o psicomotricitat). A més s'utilitzen materials com els contes per
tractar segons quins continguts com posar nom a les emocions o per tractar la resolució
de conflictes.

En els dos centres, es dóna molta importància a les relacions socials positives. Per
aquest motiu, es treballa molt les competències socials. Hi ha microcompetències com
les habilitats socials bàsiques que es treballen dins el dia a dia, a través de les vivències
o mitjançant la realització d'una rotllana. Altres com el respecte cap a les altres
persones, s'aborda a través de l'establiment de normes i límits clars i coherents, donant
un exemple positiu o a través del diàleg. Es realitzen activitats, dinàmiques, tallers, jocs,
etc., per practicar la comunicació expressiva i receptiva, l'actitud pro social o de
cooperació, l'assertivitat o la prevenció de conflictes.

Pel que fa a la solució de conflictes, normalment se'ls dóna estratègies per resoldre'ls i
es deixa que els infants resolguin els conflictes per si sols, encara que sempre hi ha un
acompanyament per part de l'adult. Si s'observa que no hi ha una resolució, hi ha una
intervenció per part de la mestra, la qual se sol fer mitjançant la mediació i el diàleg.
Per finalitzar, cal dir que la metodologia dels dos centres es basa amb l'acompanyament
respectuós i que aquesta treballa a través dels espais d'aprenentatge de lliure circulació i
la realització de tallers de lliure elecció. La manera de treballar del centre també és una
estratègia que fan servir per fomentar l'adquisició de certes competències com la
responsabilitat o la capacitat de prendre decisions o per fomentar el benestar emocional.

Recursos.
Anteriorment s'ha mencionat que la realització de les estratègies es du a terme amb
l'ajuda de certs recursos o materials. Abans de començar aquesta explicació, cal dir que
és molt difícil conèixer tots els materials que es poden fer servir durant un llarg període
de temps i que també depèn de quines estratègies es facin servir, ja que no és el mateix
utilitzar el diàleg o fer una activitat. En la realització d'activitats es poden utilitzar molts
materials diferents, ja sigui material esportiu, cartes, papereria, etc.
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Les docents dels centres expliquen que el recurs que més utilitzen són els contes.
Aquests serveixen per treballar moltes de les microcompetències, ja sigui per ajudar a
posar nom a les emocions, per posar exemples de control de les emocions o entendre el
que són, per fomentar les habilitats socials i les interaccions, per ajudar a resoldre
conflictes, etc. A tall d'exemple, al CEIP Sant Miquel utiltizen contes com "Quatre
cantonades de no res" de Jérome Ruiller o "El peix Irisat" de Marcus Pfister per tractar
el respecte cap a les diferències dels altres; "El monstre de colors" d'Anna Llenas per
ajudar a identificar les emocions bàsiques; "T'estimo quasi sempre" d'Anna Llenas per
estimar, comprendre i acceptar les característiques pròpies de cada persona o "El buit"
d'Anna Llenas per treballar la resiliència.

4.4 Conclusions del marc metodològic

La tasca de prevenció i d'intervenció, en la gran majoria dels casos, es du a terme en les
etapes

de

primària

i secundària perquè és en

aquestes

quan

existeix

aquesta

problemàtica. Com he mencionat en anteriors apartats, en començar aquest treball em
vaig fer la pregunta de si hauria la possibilitat de prevenir les conductes de violència
des d'edats més primerenques, és a dir, entre el zero i els sis anys.
En acabar de realitzar els resultats dels dos apartats, l'anàlisi dels programes de
prevenció i intervenció i l'anàlisi dels dos centres, em vaig adonar que és possible
treballar la prevenció de la violència i l'assetjament escolar des de l'etapa d'educació
infantil a través de l'educació emocional.
En els programes, no es treballen únicament continguts de l'assetjament escolar, sinó
que el treball es dóna a partir d'una reeducació de les principals competències
emocionals. Els seus objectius van encaminats a la millora de la convivència i de les
interaccions socials a dins un context escolar, la qual cosa aconsegueixen a través de
dinàmiques,

activitats,

sessions,

etc.,

en

les

que

es

tornen

a

treballar microcompetències com habilitats socials, l'empatia, el respecte cap als altres,
la consciència emocional, el reconeixement de les emocions, etc.
L'adaptació d'aquests continguts es pot fer a l'etapa d'educació infantil, ja que aquests
també es treballen en aquesta etapa. Encara que, com s’explica a l’apartat 4.3.3, tots els
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programes treballen totes les competències emocionals, és cert però que no es treballen
certes micrcompetències d’aquestes. De manera semblant, aquest fet també succeïex a
dins els centres escolars, ja que a pesar de que totes les competències es toquen, no es
treballen totes les microcompetències.
Després d’obtenir els resultats de cada àmbit, s’ha pogut observar que la competència
que més treballen, tant en els programes com en els centres, és la competència social,
encara que també les altres (consciència emocional, regulació emocional i autonomia
emocional) es solen tocar contínuament; mentre que la que menys es tracta és la
competència per la vida i el benestar.
Un nou dubte em va sorgir, em vaig demanar: com és possible que treballant les
competències emocionals a l'etapa d'educació infantil, aquestes no estan desenvolupades
en les altres etapes?
Això, és a causa que les etapes superiors, com menciona Bisquerra (2002), estan més
centrades amb l'adquisició de coneixements com el llenguatge, ciències socials,
matemàtiques, etc., i en moltes ocasions, deixen fora de la pràctica educativa,
tot el relacionat amb el desenvolupament emocional i social.
He pogut veure que existeix una gran diferència amb la manera de treballar les
competències emocionals en els dos àmbits. Per una banda, els programes solen
realitzar sessions, a on és cert que es treballen a partir d'activitats, dinàmiques o jocs,
però els continguts que es treballen solen ser més concrets. En canvi, a l'etapa
d'educació infantil, els continguts són treballats d'una manera més global i transversal,
les competències estan integrades en el dia a dia i es treballen a través d'altres
continguts que s'aprenen o simplement, durant les interaccions diàries.
Un important canvi, que s'hauria de plantejar, a primària i a secundària, és introduir els
continguts de l'educació emocional (competència emocional, intel·ligència emocional,
etc.) a dins la pràctica educativa, perquè es treballin de manera conscient, intencional i
planificada, juntament amb l'aprenentatge d'altres coneixements. Aquesta introducció
però, no s'hauria de fer com a lliçons extres, sinó que s'haurien de treballar també de
manera espontània i en les situacions indicades, tal com es fa en l'etapa d'educació
infantil, perquè d'aquesta manera es podria ajudar als alumnes a seguir desenvolupant
les seves competències emocionals positiva i assertivament.
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En la següent taula, es podran observar un resultat conjunt de totes les estratègies que es
treballen, a dins els centres escolars i en els programes. Aquesta, s'ha realitzat a partir de
la informació extreta en les diferents referències bibliogràfiques que s'han consultat
durant la realització del marc metodològic.
La distribució de la taula ha estat realitzada a partir de les observacions pròpies, per tal
d'englobar totes les estratègies anomenades, tant en l'apartat dels programes com en
l'apartat dels centres. Per realitzar-la, s'han dividit en diferents categories, les quals són
diferenciades per colors.
El color rosa indica les estratègies que realitzen a través del diàleg i la comunicació; el
color blau indica les estratègies utilitzades per fomentar la cooperació i el treball grupal;
el color vermell és l'estratègia d'observació directa d'experiències o vivències; el color
lila, representa les estratègies que porten a una reflexió i a un possible canvi en l'acció;
en el color verd oliva, hi són indicades les estratègies que utilitzen tècniques per a
fomentar la tranquil·litat i la calma.
A més, el color marró vermellós, representa la utilització de materials audiovisuals com
a estratègies (imatges, vídeos, curtmetratges, pel·lícules, etc.); el color groc fort,
representa les estratègies que utilitzen material escrit per dur a terme les actuacions
(fitxes, dibuixos, etc. ); el color groc, indica les estratègies que es realitzen mitjançant
una escenificació de la mateixa persona o s'agafen com a models i exemples les
actuacions d'altres per a la pròpia acció; el color verd fluix, indica les estratègies que
sorgeixen a partir de les pràctiques educatives dutes a terme en els centres escolars; el
color taronja, representa la utilització de materials com contes, la internet, videojocs,
etc. com a estratègia; i finalment, el color gris, representa en quin moment es realitzen
les estratègies, si durant situacions espontànies o en sessions específiques.
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Aquesta s'ha realitzat per comprovar la semblança entre les estratègies i tècniques que
es fan servir, la qual cosa pot servir perquè es pugui realitzar una adaptació d'aquestes,
ja sigui dels programes de l'etapa de primària o secundària cap a l'etapa d'educació
infantil o a l'inrevés.
La principal diferència que he pogut observar ha estat que a infantil els continguts es
treballen a través del diàleg i la interacció directa, els quals sorgeixen del criteri i les
actuacions de les mestres, mentre que en els programes els continguts que es treballen i
les estratègies que es fan servir, solen sorgir de manuals, guies o unitats proporcionades
pels programes. A simple vista, les activitats que aquests proposen, com les fitxes o els
fulls de registre, no conviden a la interacció amb altres persones, a menys que el
programa ho expliciti.
Però encara així, si ens endinsam a dins aquests, es pot veure que també es fan servir
estratègies, a on s'utilitza molt el diàleg, el treball cooperatiu, l'observació i la reflexió o
el modelatge. Aquestes també són emprades en les escoles, encara que els continguts
que es treballen no són completament iguals. El canvi és necessari, perquè s'ha d'adaptar
al nivell corresponent a cada etapa, és a dir, no es treballarà el mateix a infantil o a
primària, encara que l'essència de les competències sempre hi ha d'estar present.
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Per aquest motiu, quan es vulgui realitzar una adaptació de les estratègies, és important
que els mestres tinguin en compte el nivell de desenvolupament dels infants, la seva
personalitat i també, els continguts que s'han de treballar, a l'hora de decidir quina
estratègia és la més adient per posar en marxa amb els infants.
En referència a l'estil de posada en marxa, podem veure que els centres no treballen a
dins una aula únicament, sinó que també es treballen en altres espais a través de la
pròpia metodologia del centre i durant tota la jornada escolar. Pel que fa als programes,
aquests solen treballar els continguts més a dins les aules, durant sessions concretes,
però que també s'utilitzen entorns fora del centre com en el cas del programa KIVA.
Aquesta diferència, no significa que una sigui més errada que l’altra, sinó que aquesta
ve marcada per la realitat que pugui viure un centre. Per aquesta raó, cal recordar
l'explicació donada a la introducció.
És necessari que quan l'equip docent d'una escola vulgui posar en marxa alguna mesura
de prevenció a dins seu, tingui en compte el context històric i sociocultural d'aquest. No
basta amb imitar una pràctica educativa ja existent, en treballar els mateixos continguts
o a imitar les estratègies que aquesta fa servir, sinó que s'ha de fer un treball abans de la
posada en marx. És important que és faci una adaptació a la realitat del centre, tenir en
compte l'entorn del centre, les persones qui assisteixen, la metodologia del centre, la
necessitat que porta a prendre aquesta mesura, els canvis que es poden fer a dins el
centre, etc., per tal de poder crear així una "bona" pràctica per l'escola.
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5. CONCLUSIONS FINALS DEL PROJECTE
En conclusió, pens que aquest treball pot ser una eina per comprovar la possibilitat de
treballar la prevenció des de l'etapa d'educació infantil. A través d'ell, s'ha pogut veure
que les competències emocionals, d'una manera o altra, estan presents a dins la pràctica
educativa.
Aquestes són elements clau perquè es pugui produir una prevenció de la violència, ja
que són fonamentals perquè els éssers humans puguin formar el seu desenvolupament
personal i social, la qual cosa farà, tal com diu Bisquerra (2002), que es potenciïn les
capacitats per la vida i es disminueixin els riscs que puguin dificultar el
desenvolupament òptim d'una persona.
Per aquest motiu, és important que la tasca es comenci a l'etapa d'educació infantil, ja
que, actualment, en aquesta es formen els pilars bàsics pel creixement de les persones.
Les mestres d'educació infantil han de treballar, posant èmfasi i tenint present la
importància del desenvolupament emocional i social dels infants, treballar perquè els
aprenentatges siguin significatius pels infants, perquè desenvolupin les competències
emocionals adequadament, ja que d'aquesta manera tindran una base ferm per poder
créixer i desenvolupar-se de la millor manera possible.
Al llarg de la vida, poden sorgir molts de factors que poden fer canviar el
comportament, la personalitat, les interaccions socials, etc., d'una persona. Per aquesta
raó, és important que la tasca de prevenció que es fa a través del treball emocional no
s'interrompi, sinó que ha de ser continua i permanent al llarg de la vida acadèmica. A
l'etapa d'educació infantil s'assentaran les bases del desenvolupament d'un infant però
també és necessari que es treballi juntament amb les altres etapes per tal d'aconseguir
èxit en el camí de la prevenció.
Amb aquest treball, vull donar consciència que aquest camí és possible de realitzar, ja
que tal com s'ha pogut veure al llarg d'aquest, es poden treballar totes les competències
emocionals

i

es

poden utilitzar estratègies

semblants

per

aconseguir-ho.

Per últim, voldria explicar que aquest treball també servirà perquè es puguin realitzar
propostes d'actuació en relació a la temàtica, podrà servir com a precedent a la
realització de propostes, amb les quals es pugui treballar l'educació emocional a
educació infantil o també es podran fer propostes d'activitats amb l'objectiu de prevenir
la violència o l'assetjament a dins els centres escolars.
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Annex 1. Dimensions de competència social adaptat per Monjas, 2007. (Muñoz i
Jiménez, 2011:177)

Annex 2. Tipus de vincle afectiu
Creació pròpia en base a Muñoz Tinoco, V.; López Verdugo, I.; Jiménez-Lagares, I.;
Ríos Bermúdez, M.; Morgado Camacho, B.; Román Rodríguez, M.; Ridao Ramirez, P.;
Candau Rojas, X.; Reyes Vallejo Orellana, M. (2011), Berk (2004), Oliva (2004) i
Martínez (2005).
Tipus de vincle

Descripció
Actitud de l’infant

Referent
Vincle segur

-

Disponible

L’infant utilitza al referent com una base segura a

-

Coherent

l’hora d’explorar el món físic i social.

-

Sensible

Demana l’atenció de la figura de referència en

-

Proper

situacions d’estrès, de inseguretat, de perill...

-

Eficaç

Demostra una actitud oberta i positiva cap a les

-

Responsiu

persones desconegudes.
En situacions de separació, demostren una certa
ansietat però quan es retroben amb el seu referent
es calmen ràpidament.
Mostren un model saludable en les conductes
afectives

Vincle

insegur

Ignoren,

responen

o

L’infant no espera una resposta adequada a la

89

evasiu

rebutgen

de

insensible

manera

satisfacció de les seves necessitats.

a

Sol evitar les conductes afectives del cuidador.

o

les

necessitats del menor.

Exploren i mostren interès pel seu entorn però no
cerquen al seu referent per dur a terme les seves
accions, de manera molt independent.
Actua de la mateixa manera davant el seu referent
o una persona desconeguda.
En situacions de separació, manifesten baixa
ansietat durant aquest i es mostren indiferents al
retorn del referent.

Vincle

insegur

ambivalent

Són ambivalents, és a dir,

L’infant no confia amb les respostes del cuidador,

en

ja que no pot conèixer com aquests actuaran.

certes

situacions

responen a les necessitats

Mostren una gran dependència cap al seu referent

de l’infant però en altres ho

i exageren les seves conductes afectives per

ignoren.

augmentar així la seva probabilitat de resposta.

-

Sensibilitat
incoherent:
poden

Es mostren cuidadosos i tenen una actitud tancada
Es

mostrar

No solen mostrar interès en l’exploració del seu

càlides i properes

entorn en presencia del seu referent.

o

En situacions de separació, són ambivalents

fredes

i

insensibles.
-

cap als desconeguts.

Interfereixen
l’exploració

perquè manifesten una gran ansietat quan el
en
dels

referent se’n va però quan aquest torna, es
resisteix a ser consolat.

infants.
Vincle

insegur

desorganitzat

Poden mostrar-se de dues

Tenen una actitud molt confosa, desorientada i

formes:

actuen amb moltes contradiccions.

•

Poden ser

molt

o poden evitar-los.

protectors.
•

Poden actuar, de manera propera cap als referents

suposar

Presenten conductes repetitives i estereotipades,

una amenaça pels

comuniquen la seva desorientació amb una

infants

expressió facial atordida.

Poden

En situacions de separació, poden mostrar-se en
un moment tranquils o es poden mostrar amb
actituds estranyes.

Annex 3. Taula del tipus de joc, depenent de la maduració social (Muñoz Tinoco, V.;
López Verdugo, I.; Jiménez-Lagares, I.; Ríos Bermúdez, M.; Morgado Camacho, B.;
Román Rodríguez, M.; Ridao Ramirez, P.; Candau Rojas, X.; Reyes Vallejo Orellana,
M., 2011)
90

TIPUS DE JOC

DESCRIPCIÓ I EVOLUCIÓ

Joc solitari

L’infant sol jugar sol encara que hi hagi altres infants. Es centra amb el seu
joc i no es preocupa per les relacions ni pel seu entorn.

Joc d’observador

L’infant observa com juguen en altres infants, s’interessa activament per
aquest joc, pot fer preguntes però no s’uneix al joc.

Joc en paral·lel

El nen juga separat de la resta, però en joguines similars o imitant el joc
dels altres.

Joc associatiu

Es un tipus de joc, a on l’infant esta més interessat en interactuar amb els
altres, que en el contingut dels jocs.

Joc cooperatiu

Es un joc que implica una interacció social entorn a una activitat
organitzada, a on es necessari la participació de tots per dur a terme
l’activitat.

Annex 4. Gràfica sobre l’edat de les victimes. (Pérez de Viñaspre, S.; Díaz D.;
Toledano, E. (2017). Estudio sobre Acoso Escolar y Ciberbullying según los afectados
(Informe nº III). Fundación Mutua Madrileña y Fundación ANAR.)

Annex 5. Gràfica de l’edat d’inici del bullying. (Pérez de Viñaspre, S.; Díaz D.;
Toledano, E. (2017). Estudio sobre Acoso Escolar y Ciberbullying según los afectados
(Informe nº III). Fundación Mutua Madrileña y Fundación ANAR.)
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Annex 6. Descripcions dels diferents punts estudiants de cada un dels programes de
prevenció i intervenció de l’assetjament escolar.

Programa KiVa a Finlàndia
El programa KiVa està compost per un total de vint sessions, dividides amb deu
sessions dobles al llarg d’un any escolar, les quals duren més o menys uns 45 minuts.
Aquestes sessions van destinades a infants de set, deu i tretze, els quals poden rebre la
formació entre els cursos de primer a tercer de primària o entre els cursos de quart a sisè
de primària. És important saber que aquestes sessions són complementades amb altres
recursos com un espai virtuals, jocs online, videos, etc., amb els quals els infants poden
treballar a fora del centre. (KIVA School, s.d)

Les sessions són dutes a terme pels educadors del centre i en aquestes és solen treballar
les competències socials, la consciència emocional i diversos aspectes de l’assetjament
escolar. Solen treballar a través de dinàmiques com jocs, debats, treballs amb grup, la
visualització de curtmetratges sobre el bullying o exercicis d’intercanvi de rols. També,
reben la visita de diversos experts o de persones que han sigut víctimes d’assetjament,
les quals són convidades per contar la seva experiència. L’objectiu d’aquestes sessions,
no és només prevenir els casos de maltractament entre iguals a través de la
conscienciació dels agressors i les víctimes, sino que es vol conscienciar i sensibilitzar
al grup d’observadors perquè no participin en l’assetjament i actuïn per posar fre en
aquestes situacions, ja sigui avisant a un responsable o ajudar a les víctimes a sortir-ne a
través de diferents estratègies. (Ortega, 2010)

A dins el programa, hi estan implicats diferents agents de la comunitat educativa: els
estudiants, els quals són els receptors d’aquest programa; els pares, els quals són
implicats a través de xerrades de conscienciació i d’informació sobre la problemàtica o
mitjançant, la rebuda d’una guía amb informació de l’assetjament escolar, amb consells
de quin és el seu paper en la prevenció o maneres en com es pot detectar; i per últim, els
mestres, els quals són els responsables de posar en marxa i dur a terme aquest projecte
al centre, abans de començar a introduir-ho, reben una formació amb experts KIVA de
la universitat de Turku (Finlàndia), els impulsors d’aquest programa.
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En general, el seu paper és dur a terme les sessions de conscienciació i d’actuació amb
els infants però entre els membres del claustre, s’elegeixen tres docents, els quals són
denominats com l’equip de professionals KIVA del centre i tenen la tasca d’efectuar el
procés d’intervenció. Entre les actuacions que realitzen hi ha (Ortega, 2010):
-

Observar les interaccions entre els infants, reconèixer possibles casos
d’assetjament escolar i determinar si aquests, són sistèmics o són casos puntuals.

-

Organitzar reunions amb la víctima per donar-li el seu suport, ajudar-la i donar-li
recursos per fer front en aquesta situación.

-

Parlar amb els agressors per reflexionar sobre les seves actituds.

-

Realitzar un seguiment exhaustiu de l’agressor i la víctima.

-

Comunicar-se amb les famílies durant el procés.

La metodologia d’aquest projecte proporciona una sèrie de recursos per la posada en
marxa del programa, entre els quals hi ha manuals i programes de prevenció pel
professorat; armilles pels mestres, els quals són un símbol pels estudiants de que aquests
són persones a les que poden acudir en casos d’assetjament; un entorn virtual, a on hi ha
videojocs, pel·lícules, una bústia virtual per les denúncies i eines de seguiment com
enquestes i formularis; i, cartells o plaques per representar la visibilitat del projecte
KIVA. Finalment, també conta amb un joc virtual pels infants, el qual conta amb cinc
nivells i tres components: “jo sé”, “jo puc” i “jo faig”.
En el primer, els infants aprenen sobre nous conceptes d’assetjament i se’ls examina a
través de preguntes lúdiques. En el segon component, els infants es desplacen per una
escola virtual a on s’enfronten a diverses situacions, a on han de prendre decisions
respecte a aquestes i poden saber els comportament i les emocions d’altres personatges i
companys. Per últim, en el darrer component, es transmet a la resta de companys i
mestres algunes tècniques o comportaments que es puguin utilitzar en una situació real.
(Ortega, 2010)
Programa WiSK pel desenvolupament de les habilitats socials a l’escola
El programa WiSK pel desenvolupament de les habilitats socials a l’escola té com a
objectiu principal la integració de tota la comunitat educativa (pares, docents, alumnes)
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en la lluita contra la violència a dins el centre. Proposa activitats que estan dissenyades
per fer-se a llarg plaç i amb l’objectiu de què es converteixin amb part del currículum
escolar, encara que es proposen sobretot, dinàmiques i activitats per realitzar a dins les
aules. (Ortega, 2010)
Aquest és divideix en tres fases, en la primera és forma als professors i es proposen les
pautes d’actuació a dins el centre; en la segona, es posa en marxa el programa a nivell
de centre i s’avalua el seu funcionament per tal de millorar-lo; i en la tercera, la fase
d’acció, és du a terme el projecte a dins les aules.
El projecte d’aula d’aquest programa té l’objectiu de conscienciar els infants de la seva
responsabilitat amb el que passa a dins la classe. Strohmeier, D.; Hoffman, C.; Schiller,
E.V.; Stefanek, E.; Spiel, C. (2012) expliquen que aquest, està dividit en dues parts,
entre la primera i la vuitena sessió, els alumnes treballen conjuntament per trobar
mesures per prevenir les conductes agressives a dins la classe; i entre la novena i la
tretzena sessió, els infants treballen en grup per aconseguir un objectiu comú i positiu.
En l’annex 8, és pot observar una taula, a on hi són representats els continguts que es
treballen en aquestes sessions.

Aquest projecte té com a finalitat principal que els alumnes aprenguin i adquireixin les
diferents competències emocionals i socials. Se’ls vol formar perquè siguin conscients,
coneguin la problemàtic i sàpiguen actuar davant ella; perquè siguin responsables i
capaços d’afrontar aquestes situacions; perquè coneguin i sàpiguen gestionar les seves
emocions de manera assertiva o també per donar recursos i estratègies als alumnes per
prevenir què puguin convertir-se amb assetjadors o en possibles víctimes.
Pel funcionament d’aquest projecte, concretament entre la primera i octava sessió, es
proporcionen materials concrets a dins uns manuals, a on hi estan englobades totes les
lliçons i sessions. En aquestes sessions es treballen amb situacions hipotètiques i el rol
del mestre, és és guiar el treball dels alumnes amb el material proporcionat. Cada sessió
esta creada per realitzar-se durant unes dues hores lectives i entre el material amb el
qual és treballa hi ha un pla d'execució detallat, fulls de treballs individuals, fulls de
treball en petit grup, fulls de resum. L’objectiu d’aquesta part és què els alumnes es
donin compte que cada persona pot interpretar les situacions de violència d’una manera
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diferent i que darrere cada situació, hi ha unes causes, individuals i socials que
determinen el camí que pot seguir aquesta situació. Per aquest motiu, els materials i les
dinàmiques com els jocs interactius, jocs de rol, etc., estan dissenyats per impulsar el
debat, les discussions i l’intercanvi de comunicació entre els estudiants per aconseguir
que aquests, prenguin consciència, és solidaritzin amb els implicats i els ajudin a trobar
les solucions.

A partir de la sessió nou, les competències socials treballades és transfereixen al món
real. Els alumnes es fan responsables del grup fins a la finalització del programa,
aquests han de dur a terme la tasca educativa (recerca, material, recollida d’informació,
etc.), el mestre renuncia al seu paper de transmisor de coneixement i són els infants qui
decideixen el que es farà. La tasca dels alumnes és cercar i preparar una activitat
conjunta, positiva i realista per poder realitzar de manera conjunta tot el grup, amb
l’objectiu d’evitar la violència mitjançant un entorn segur, amigable i animat. Alguns
exemples són: una obra de teatre, una exposició de fotografies, realitzar entrevistes a
persones expertes, crear experiències artístiques o musicals, etc. (Strohmeier, D.;
Hoffman, C.; Schiller, E.V.; Stefanek, E.; Spiel, C., 2012)
Programa Be-Prox per afrontar el bullying a l’escola d’infantil
El programa Be-Prox és un projecte que va destinat, principalment a la formació dels
mestres, encara que a l’hora de la seva implementació també hi participen altres
persones de la comunitat educativa, com els pares o l’alumnat. Els docents es formen
durant quatre mesos per conèixer com implementar el programa a dins el centre,
normalment amb sis grups de sessions. Aquestes sessions, les quals són anomenades
“mòduls”, es duen a terme cada cert temps i mentre, els formadors manden certes
tasques als docents per realitzar als seus respectius centres. Un mòdul no es realitza en
una única sessió, sinó que normalment se’n necessiten més d’una. (Alsaker i
Valkanover, 2012) A continuació, estan descrites les diferents sessions (Alsaker i
Valkanover, 2012; Ortega, 2010):

Sensibilització

96

En aquesta modul, en primer lloc, es demana als mestres que pensin sobre les seves
pròpies actituds amb els infants que estan implicats en situacions d’assetjament escolar.
Després, es donen estratègies per diferenciar els diferents tipus de conflictes i una
situació d’assetjament escolar reiterada. També, es dona un temps determinat als
docents perquè és preparin per la implementació del programa de prevenció, dissenyat
pels creadors de Be-Prox; i se’ls assigna una sèrie de tasques, entre les quals hi ha la
concertació de reunions amb els pares per informar sobre el treball que es realitzarà a
l’escola contra el bullying.

Observació
En aquest modul, s’introdueix nova informació sobre els problemes de reconeixement
dels casos d’assetjament escolar i aquests, són discutides pels participants. La tasca que
han de realitzar entre aquesta sessió i l’anterior, és observar els problemes dels
estudiants durant una sèrie de setmanes mitjançant un mètode de documentació
(qüestionaris, documentació escrita...), que ells mateixos hagin elegit. Després, ells
poden elegir com utiltizar la informació obtinguda de la documentació.

Parlar conjuntament sobre el bullying i la victimització
Aquest modul comença amb una conversa de les experiències que han esta observant al
llarg de les setmanes anteriors. La conversa girarà en torn a tota la informació que hi ha
sobre la “ regla del silenci” en l’assetjament escolar, volguent saber el motiu perquè els
agressors, les vicrtimes, els observadors o el adults callen o no fan res al observar una
situació de maltractament entre iguals. Es fonamental que aquesta regla es rompi per
prevenir-lo. La tasca pels mestres es introduir aquest concepte a dins les aules i fer
prendre consciència als infants sobre la importància de la prevenció i l’intervenció en
situacions d’assetjament escolar.
Per poder dur a terme aquesta tasca, es donen mesures o estratègies per poder començar
a introduir aquesta temàtica a dins les aules, com començar a parlar de les emocions
bones i dolentes.

El contracte
En aquest modul, es parla sobre la importància de les normes, els límits i l’estructura en
el desenvolupament dels infants per tal de prevenir situacions de violència i
d’assetjament escolar. Segons Alsaker i Valkanover (2012), aquestes poden ser
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previngudes o aturades si s’introdueixen normes contra elles. També es parla sobre
altres temes com les actituds dels agressors i les víctimes, la falta d’empatia o la falta de
moral.

Es convida als mestres a elaborar un codi de conducta amb els alumnes, a on és posin
unes normes, uns límits i una estructura per ajudar amb el desenvolupament de tots els
infants, no només els involucrats sinó també, s’ha d’enfocar cap al paper dels altres.
Emprendre l’acció
Aquest modul serveix per fer conscient als educadors de tenir una conducta coherent
durant tota la jornada, utilitzant sancions positives i negatives per tal d’intervenir en
situacions de conflictes, recordant el contracte als infants o reforçant les conductes
positives.
En aquest cas, s’anima als mestres a parlar amb els infants sobre les reaccions que
poden tenir davant casos de conflictes, afavorint sempre els valors positius i fomentant
la cooperació entre ells. També, se’ls demana que faguin una llista dels recursos de
l’aula i que segueixin treballant amb l’observació de possibles casos i en la seva
intervenció.

Desenvolupar la competència social
En aquest modul es vol treballar la sensibilització dels alumnes, capacitant als mestres
perquè donin estratègies i recursos als nens per situar-se en lloc de la víctima, perquè els
puguin ajudar a sortir de la problemàtica o per donar-los suport en situacions difícils.

Es convida a treballar mitjançant dinàmiques, activitats físiques o jocs que ajudin a
treballar les habilitats socials, l’empatia, el respecte cap altres, etc., i a cercar materials
adients per fer-ho. També, se’ls demana que es faguin sessions per ensenyar als infants
la diferència entre agressió i força, perquè normalment les víctimes tenen una visió dèbil
de si mateixos i es necessari, també que els educadors desenvolupin la consciència de
les víctimes de la seva pròpia competència física i la seva força i ajudar-los a establir els
seus propis límits. A més, és fonamental donar una percepció realista de la forç dels
agressors per tots els infants.

Consolidació
98

En la reunió final, els educadors tenen l’oportunitat de reflexionar sobre la tasca que han
realitzat i sobre la seva actitud davant les situacions d’assetjament. També, se’ls dóna
l’oportunitat de formular una proposta d’actuació o prevenció pel següent curs.

Programa Sevilla Anti-Violència Escolar (SAVE)

El programa Sevilla Anti-violència escolar té com objectiu fonamental la millora de la
convivència i les relacions interpersonals en l’àmbit escola per prevenir l’aparició de
situacions de violència (Ortega, 1998). En aquest, s’elabora, tan un pla de prevenció de
l’assetjament escolar, com un pla d’intervenció per tal d’eliminar-lo. (Ferreres, 2016).
El model d’aplicació del SAVE es basa en quatre linees d’acció: gestió democràtica de
la convivència, educació dels sentiments i els valors, treball en grup cooperatiu i un
programa de treball directe amb els infants que ja són o són possibles, agressors o
víctimes d’assetjament. Aquest programa involucra a tota la comunitat educativa, ja
sigui a pares, mares, professors o els alumnes.
Segons Ortega (1997; citat per Beltrán i Herrera, 2016) l’aplicació d’aquest programa és
divideix en tres fases: la primera és la fase de sensibilització, en la qual es du a terme un
seminari de formació de vint hores pel professorat i en la qual també, es du a terme el
qüestionari sobre intimidació i maltractament entre iguals, tant pels docents com pels
estudiants. En la segona fase, es la posada en marxa del projecte i és quan es treballen
les quatre línies d’acció, les quals són explicades per Ortega i Del Rey (2001):
-

Gestió democràtica de la conviència: En aquest part, és demana al docent i als
alumnes que realitzin un anàlisi de la convivència diària a dins l’aula per poder
observar quin tipus de gestió participativa hi ha i tenir així, un model sobre les
interaccions a dins el grup per poder tenir una idea del que pot passar. També,
s’elabora una sèrie de normes clares i transparents, per afavorir la convivència
positiva entre el professorat i l’alumnat. Algunes de les dinàmiques que és
realitzen són: assemblees, elaboració concencuada de les normes, debats,
resolució de conflictes assertiva, disseny de material per afavorir el diàleg, etc.

-

Educació dels sentiments i els valors: El programa ha creat una programa
específic per treballar els sentiments, les actituds i els valors. En aquest, es vol
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treballar i aprofundir amb el coneixement d’un mateix i de les pròpies emocions
i com aquestes afecten a les relacions socials. Algunes de les estratègies
utilitzades són: l’ús de jocs, de contes, jocs de rols o el treball en unitats
didàctiques sobre la solidaritat, el respecte mutu, el reconeixement emocional,
l’autoestima, etc.
-

Treball en grup cooperatiu: Realitzar un canvi en el currículum escolar per tal de
fomentar la comunicació i la cooperació entre els iguals i amb l’adult en
moments d’aprenentatge, ja el SAVE considera què la cooperació és la millor
manera de complir els objectius d’aprenentatge. Per aquest motiu, es realitzen
activitats que fomenten el diàleg i la cooperació per l’aprenentatge de continguts
curriculars.

-

Programa d’intervenció i treball amb els estudiants assetjats: Els docents també,
han de disposar de recursos per intervenir en casos de risc i per l’intervenció
directa. S’utilitzen els sis programes següents: Els cercles de qualitat, la
mediació en conflictes, l’ajuda entre iguals, el mètode de repartir
responsabilitats, estratègies pel desenvolupament de l’assertivitat i les estratègies
pel desenvolupament de l’empatia.

Finalment, en la tercera fase es du a terme una avaluació del projecte, la qual es
realitzada pel coordinador, els docents i els altres membres de l’equip de treball SAVE
en sessions de dues hores, a on es comparteixen les preocupacions i les estratègies per
tal de millorar el funcionament del programa.
Entre els recursos que s’utilitzen per realitzar el programa, es pot trobar: un qüestionari
sobre intimidació i maltractament entre iguals”, a on els alumnes han de contestar una
sèrie de preguntes sobre les situacions d’assetjament que hagin pogut viure i també,
poden suggerir quines actuacions podrien fer els professors, les families i els companys
per intervenir (Beltrán i Herrera, 2016). Altres materials, que es poden trobar són més
específics per realitzar les dinàmiques i les activitats com per exemple contes, pilotes,
vídeos, fotografies, paper i llapis, etc.

Annex 7. Taula amb les defincions de les competències emocionals (Bisquerra, 2002)
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Annex 8. Taula dels continguts treballats en les sessions del programa WISK pel
desenvolupament de les habilitats socials a l’escola. (Strohmeier, D.; Hoffman, C.;
Schiller, E.V.; Stefanek, E.; Spiel, C., 2012)
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Annex 9. Rúbrica de les competències emocionals treballades en l’etapa d’educació
infantil a centres escolars (Creació pròpia)
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Annex 10. Rúbrica de les competències emocionals treballades en l’etapa d’educació
infantil en els centres CEIP Sant Miquel de Son Carrió i CEIP Mestre Pere Garau de
Son Macià. (Creació pròpia)
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Annex 11. Rúbrica d’enregistrament de les respostes a les entrevistes realitzades en els
centres. (Creació pròpia)
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Annex 12. Material utilitzat en el programa KIVA (KIVA School, s.d)
1. Guia per a pares del programa contra l’assetjament

2. Armilla KIVA pel professorat

3. Manual pel professorat
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4. Joc virtual KIVA
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Annex 13. Material utilitzat en el programa WiSK (Strohmeier, D.; Spiel, C.; Burger,
C.; Grandinger, P.; Hoffmann, C.; Schiller, E.M.; Stefanek, E.; Yanagida, T. , 2018)
1. Exemple de programació del projecte d’aula WiSK: Cronograma de propostes de la
Unitat 1. Informació del projecte i desenvolupament de regles comuns.
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2. Exemple de programació del projecte d’aula WiSK: Cronograma de propostes de la
Unitat 3. Reconèixer sentiments i empatitzar. (Strohmeier, D.; Spiel, C.; Burger, C.;
Grandinger, P.; Hoffmann, C.; Schiller, E.M.; Stefanek, E.; Yanagida, T. , 2018)
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Annex 14. Qüestionari sobre intimidació i maltracte entre iguals. Programa Sevilla
Antioviolencia Escolar (SAVE) (Ortega, R; Merchán, J.A.; Mora, J., 1995)
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