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RESUM: Aquest Treball de Fi de Grau (TFG) d‟Educació Primària planteja una proposta 

d‟estudi de la relació entre les dificultats d'adquisició del llenguatge i l'assetjament escolar i, a 

més, aporta una revisió exhaustiva de la literatura científica relacionada amb el tema 

esmentat. Inicialment, l‟objectiu era dur a terme l‟estudi però, ateses les circumstàncies 

derivades de la crisi sanitària originada per la COVID-19, finalment no es va poder realitzar. 

Els estudis actuals han mostrat que les dificultats d'adquisició del llenguatge i de la 

comunicació representen un factor de risc cap a la victimització i el rebuig dels iguals. Els 

resultats d'aquests estudis han posat de manifest la pobresa de les habilitats socials en infants 

amb Trastorn Específic del Llenguatge (TEL o DLD –Developmental Language Disorder–, 

en la seva nomenclatura actual), aspecte que els fa potencialment vulnerables a ser víctimes 

d'assetjament escolar. Aquests fenòmens poden tenir conseqüències negatives a mitjà i llarg 

termini sobre el rendiment acadèmic i el benestar psicològic dels afectats. A més, la literatura 

científica assenyala l'existència d'altres factors emocionals, cognitius i temperamentals, que 

poden tenir un paper modulador en el desencadenament, el manteniment, així com en la 

repercussió de l'assetjament escolar sobre les víctimes. Així doncs, en aquest TFG queda 

patent una proposta d‟investigació amb pautes clares d‟actuació per poder-lo desenvolupar 

quan la situació social i sanitària ho permeti.  

PARAULES CLAU: dificultats de l'adquisició del llenguatge, assetjament escolar, habilitats 

socials, factors emocionals, victimització. 

RESUMEN: Este Trabajo de Fin de Grado (TFG) de Educación Primaria plantea una 

propuesta de estudio de la relación entre las dificultades de adquisición del lenguaje y el 

acoso escolar y, además, aporta una revisión exhaustiva de la literatura científica relacionada 

con el tema mencionado. Inicialmente, el objetivo era llevar a cabo el estudio pero, debido a 

las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria originada por la COVID-19, finalmente no se 

pudo realizar. Los estudios actuales han mostrado que las dificultades de adquisición del 

lenguaje y de la comunicación representan un factor de riesgo hacia la victimización y el 

rechazo entre iguales. Los resultados de estos estudios han puesto de manifiesto la pobreza de 

las habilidades sociales en niños con Trastorno Específico del Lenguaje (TEL o DLD –

Developmental Language Disorder–, en su nomenclatura actual), aspecto que los hace 

potencialmente vulnerables a ser víctimas de acoso escolar. Estos fenómenos pueden tener 

consecuencias negativas a medio y largo plazo sobre el rendimiento académico y el bienestar 

psicológico de los afectados. Además, la literatura científica señala la existencia de otros 
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factores emocionales, cognitivos y temperamentales, que pueden tener un papel modulador en 

el desencadenamiento, el mantenimiento, así como en la repercusión del acoso escolar sobre 

las víctimas. Así pues, en este TFG queda patente una propuesta de investigación con pautas 

claras de actuación para poderlo desarrollar cuando la situación social y sanitaria lo permita. 

PALABRAS CLAVE: dificultades de la adquisición del lenguaje, acoso escolar, habilidades 

sociales, factores emocionales, victimización. 

ABSTRACT: This final project for a degree in Primary School Teaching is a study proposal 

about the relationship between language acquisition difficulties and bullying and, in addition, 

it provides an exhaustive review of the scientific literature related to the aforementioned topic. 

Current studies have shown that language acquisition and communication difficulties 

represent a risk factor for victimization and rejection among equals. The results of these 

studies have revealed the poverty of social skills in children with Specific Language Disorder 

(SLD or DLD –Developmental Language Disorder–, in its current nomenclature), an aspect 

that makes them potentially vulnerable to being victims of bullying. These phenomena can 

have negative medium and long-term consequences on the academic performance and 

psychological well-being of those affected. Furthermore, the scientific literature indicates the 

existence of other emotional, cognitive and temperamental factors, which may have a 

modulating role in activation, maintaining, as well as in the impact of bullying on victims. 

Initially, the objective was to carry out this study but, due to the circumstances resulting from 

the health crisis caused by COVID-19, it has not been possible to do. Consequently, this final 

project includes a research proposal with clear guidelines to take into account in order to 

develop it when the social and health situation allows it to be possible. 

KEYWORDS: language acquisition difficulties, bullying, social skills, emotional factors, 

victimization. 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Justificació  

Aquest Treball de Fi de Grau suposa una aportació al projecte d‟investigació del Grup I+DEL 

(Investigation, Development, Education, Language) que té com a títol; Dificultades de la 

adquisición del lenguaje y su relación con el acoso escolar. Factores explicativos y 

mediadores. Els resultats d‟anteriors projectes sobre l‟estudi evolutiu de les dificultats 

específiques en l'adquisició del llenguatge (Valera-Pozo, Buil-Legaz, Rigo-Carratalà, Casero-

Martínez, & Aguilar-Mediavilla, 2016) van posar de manifest la pobresa de les habilitats 

socials en infants amb Trastorn Específic del Llenguatge (TEL), aspecte que els fa 

potencialment vulnerables a ser víctimes d'assetjament escolar. La relació entre les dificultats 

d'adquisició del llenguatge i l'assetjament escolar no han estat explorades en profunditat. 

Malgrat això, els estudis actuals existents sobre el tema han mostrat que les dificultats 

d'adquisició del llenguatge i de la comunicació semblen representar un factor de risc cap a la 

victimització i el rebuig dels iguals.  

Per aquesta raó, amb una motivació tant preventiva com pal·liativa, l'objectiu del projecte és 

estudiar la relació entre les dificultats d'adquisició del llenguatge i l'assetjament escolar.  

Actualment, el grup I+DEL du a terme l‟estudi de diverses variables que poden estar mediant 

en aquesta relació. Es realitzen tres estudis en tres mostres diferents, que cobreixen tres 

períodes evolutius (infància, adolescència i edat adulta). El primer estudi és de tipus 

retrospectiu, està centrat en la identificació d‟assetjament escolar en adolescents amb TEL de 

18 anys prèviament avaluats als 6, 7, 8, i 12 anys. El segon estudi, en el que farem la nostra 

aportació en aquest TFG, es realitza sobre una nova mostra formada per nins/as i adolescents 

entre els 8 i els 14 anys amb els quals es durà a terme un estudi longitudinal amb la finalitat 

d'identificar factors lingüístics i no lingüístics relacionats amb la victimització associada a 

possible assetjament. El tercer estudi, de caràcter retrospectiu, es focalitza en la recerca de la 

prevalença de dificultats de llenguatge en adults amb i sense història d'assetjament. 

Com s‟ha avançat, l‟aportació al projecte que es durà a terme amb aquest TFG, en relació amb 

el segon estudi, es basarà en la recerca de participants addicionals, alumnes d‟entre els 8 i 14 

anys, l‟administració de proves d‟avaluació de competència lingüística, de funcions 

executives, de competències emocionals, d‟intel·ligència no verbal, d‟habilitats socials i de 

http://idel.uib.cat/
http://idel.uib.cat/
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personalitat, entre d‟altres, i l‟avaluació ecològica del possible assetjament mitjançant 

sociogrames en els quals participaran els companys de l'aula dels participants afectats.   

Per altra banda, les dades obtingudes seran aportades al projecte d‟investigació i seran útils 

per al posterior estudi longitudinal, la qual cosa donarà continuïtat a aquest Treball de Fi de 

Grau.  

Contribuir amb aquest projecte d‟investigació suposa una motivació addicional, ja que els 

resultats d'aquest tindran rellevància sobre l'orientació de les futures accions de prevenció i 

d‟intervenció, destinades a evitar l'aparició de l'assetjament i a alleujar els efectes perjudicials 

sobre aquells que el sofreixen o l'han sofert. 

Aquest era l‟objectiu inicial, una aportació al projecte d‟investigació esmentat i que, atesa la 

situació excepcional derivada de la COVID-19 no s‟ha pogut dur a terme i s‟ha substituït per 

una revisió exhaustiva i més profunda de la bibliografia existent. Així doncs, en aquest TFG 

quedarà patent una proposta d‟investigació amb pautes clares d‟actuació per poder-lo 

desenvolupar quan la situació social i sanitària ho permeti.  

1.2 Revisió de la literatura científica 

Actualment, l‟assetjament escolar és un problema molt rellevant a la nostra societat. Als 

darrers anys se li ha donat més visibilitat a aquesta problemàtica i hi ha una major 

predisposició per part de tots els agents educatius, institucionals i familiars per posar-hi remei.  

Segons dades de l'estudi elaborat per Save the Children (Sastre, 2016) un 9,3% d'una mostra 

de més de 21.000 estudiants espanyols d'entre 12 i 16 anys, considera haver sofert assetjament 

escolar en els darrers dos mesos. Treballs com aquest han proposat combatre aquest fenomen 

des de la prevenció però no hi ha suficient informació sobre els seus efectes a mitjà i llarg 

termini en algunes poblacions de risc com són els alumnes amb Necessitats Específiques de 

Suport Educatiu (NESE).  

Els pocs estudis existents evidencien que aquests alumnes sofreixen alts nivells d'assetjament 

i intimidació per part dels seus companys en comparació amb la resta d'alumnat sense 

dificultats d'aprenentatge (Monjas, Martín-Antón, García-Bacete, & Sanchiz, 2014). Referent 

als alumnes amb dificultats del llenguatge, els escassos estudis previs que s‟han pogut 

consultar, apunten a una estreta relació entre presentar dificultats del llenguatge i patir 

assetjament escolar. Així doncs, Rice (2016), Durkin & Conti-Ramsden (2007, 2010) i Knox 
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& Conti-Ramsden (2003, 2007) afirmen que, d'entre diverses problemàtiques de 

l'aprenentatge, les persones amb dificultats específiques del llenguatge (amb Trastorn 

Específic del llenguatge, o DLD –Developmental Language Disorder–, en la seva 

nomenclatura actual) es troben en major risc, tant de tenir relacions de pitjor qualitat entre 

iguals, com de patir assetjament escolar per part dels seus companys. 

El factor de relació entre l'assetjament escolar i les dificultats del llenguatge podria trobar-se, 

en la falta d'habilitats comunicatives i en l'ús de conductes desadaptatives (Redmond, 2011). 

Diversos autors, com per exemple Conti-Ramsden, Mok, Pickles & Durkin (2013) han 

mostrat que les persones amb dificultats específiques d'adquisició del llenguatge 

(concretament, TEL) que pateixen assetjament escolar presenten un repertori d'habilitats 

socials menor que els que mai han estat víctimes d'aquesta problemàtica. D‟altra banda, 

treballs com els de Conti-Ramsden, Durkin, Simkin, & Knox (2010) o Durkin, Simkin, Knox, 

& Conti-Ramsden (2009) deixen constància que les persones amb dificultats específiques 

d'adquisició del llenguatge mostren una major prevalença al fracàs escolar. A més, Harrison 

(2011), en una revisió, troba relació entre el trastorn del llenguatge i la manifestació d‟alts 

nivells ansietat i depressió relacionats amb les dificultats de relació amb els iguals.  

Quant als factors emocionals, hi ha consens en la literatura científica sobre el fet que patir 

assetjament durant la infantesa i/o l'adolescència és potencialment nociu per a la salut mental 

(McDougall & Vaillancourt, 2015). Altrament, existeixen factors cognitius vinculats amb 

problemes en la funció executiva. La funció executiva és un conjunt d‟habilitats cognitives 

que permeten processar diferents situacions i donar una resposta coherent amb un objectiu 

específic. Permeten l‟autoregulació intencionada i requereixen un esforç coordinat i conscient 

per a aconseguir-lo. Es poden diferenciar tres habilitats que deriven de la funció executiva: 

Flexibilitat cognitiva (pensar de manera flexible sobre alguna cosa, incloent veure les coses 

des d'un altre punt de vista), Memòria de treball (mantenir informació en la ment i treballar 

amb ella) i Control inhibitori (evitar reaccions impulsives i resistir la distracció). No obstant 

això, diferents factors moduladors, com per exemple, les emocions, poden influir en la 

manera en què responem a estímuls pareguts en moments diferents. Així doncs, les funcions 

executives „calentes‟ o „càlides‟ fan referència a les habilitats d'autocontrol que feim servir en 

situacions on les emocions predominen la nostra ment. En canvi les funcions executives 

„fredes‟ es refereixen a les destreses que utilitzam quan les emocions no són un factor 

important. L‟estudi de Medeiros, Torro-Alves, Malloy-Diniz, & Minervino (2016) indica que 
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els assetjadors tenen una deterioració de les funcions executives „calentes‟, mentre que les 

víctimes tenen un acompliment comparativament menor en les funcions executives „fredes'. A 

més, els agressors tenen més dificultats en el procés de presa de decisions i les víctimes 

menys flexibilitat cognitiva. Es per tot això que els factors cognitius vinculats amb problemes 

en la funció executiva suposen un factor de vulnerabilitat cap a veure's involucrat en episodis 

d'assetjament escolar. Per altra banda, existeixen altres factors psicològics associats a 

l'assetjament escolar com és el cas de la intel·ligència emocional (Elipe, Ortega, Hunter, & 

Del Rei, 2012) i les dimensions de personalitat, que semblen tenir a més, un efecte modulador 

(poden actuar com a factor de protecció o de risc) sobre l'aparició de símptomes associats a la 

victimització (Calvete, Orue, & Gamez-Guadix, 2016). És a dir, una personalitat amb trets de 

neuroticisme així com una escassa habilitat per a regular i entendre les pròpies emocions o 

una intensa atenció d‟aquestes pot suposar una simptomatologia més aguda de victimització 

associada a l‟assetjament escolar (Elipe, Ortega, Hunter, & Del Rei, 2012) que una 

personalitat amb trets d‟extraversió i més intel·ligent emocional, amb més capacitat de 

recuperar les emocions negatives (Calvete, Orue, & Gamez-Guadix, 2016). 

En conclusió, les variables relacionades amb l'assetjament escolar són nombroses, per 

aquest motiu la prevenció i la intervenció hauria d‟abastar tots els nivells i cobrir diferents 

àmbits com puguin ser les habilitats lingüística-comunicatives, habilitats socials, funcions 

cognitives, el context social, i l'educació emocional (Sastre, 2016).  

1.3 Objectius 

Aquest TFG té com a objectiu principal l'estudi de la relació entre les dificultats d'adquisició 

del llenguatge i l'assetjament escolar, així com l'anàlisi de les variables que puguin estar 

intervenint en aquesta relació. S'estudiarà el paper d'aquestes variables tant en relació amb 

l'aparició (precursors) com el manteniment i la repercussió (conseqüències) sobre el benestar 

psicològic de les persones que pateixen o han patit assetjament escolar. 

1.3.1 Objectius específics 

El primer objectiu (O1) es centra a identificar els factors lingüístics i no lingüístics relacionats 

amb la vivència actual d'assetjament escolar en una mostra de preadolescents (entre 8 i 14 

anys) amb dificultats en l'adquisició del llenguatge amb o sense diagnòstic clínic de TEL.  
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El segon objectiu (O2) s‟enfoca en examinar la presència d'assetjament escolar i les seves 

característiques en nins amb dificultats en l'adquisició del llenguatge i en els seus controls, 

així com detectar el moment d‟inici de l‟assetjament si és possible.  

El tercer objectiu (O3) està orientat a analitzar les variables associades a l'aparició i 

manteniment de l'assetjament escolar, així com factors de protecció i risc com poden ser les 

habilitats lingüístiques, socials, els factors educatius, cognitius, i socioeconòmics. 

Ateses les circumstàncies derivades de la crisi sanitària originada per la COVID-19, els 

objectius del present treball es centraran en constituir una proposta d‟estudi futura i aportar 

una revisió exhaustiva de la literatura científica sobre la relació entre les dificultats del 

llenguatge i l‟assetjament escolar. 

A la Taula 1 es mostra la revisió d‟un conjunt de 18 treballs en la qual s‟han inclòs les dades 

més rellevants de cada un d‟ells. Aquestes dades són; si treballa amb una mostra o és una 

revisió bibliogràfica, l‟objecte d‟estudi i/o la variable que es desenvolupa, els instruments 

d‟avaluació que es fan servir, els resultats més rellevants i les conclusions i, finalment, la 

limitació o carència del treball. D‟aquesta manera es poden localitzar fàcilment i tenir una 

idea general del contingut  

Els criteris que s‟han seguit per incloure aquests treballs i no altres són el següents:  

1. Que proporcionin dades sobre l‟objecte principal d‟estudi i s‟incloguin les variables 

objecte d‟estudi per poder construir un marc teòric ampli en què es sustentés aquest 

TFG.  

2. Han estat preferibles aquells treballs empírics que estudien una situació en qüestió 

amb una mostra determinada enfront de treballs de revisió bibliogràfica.  

3. No obstant això, s‟han inclòs algunes revisions que recullen dades de diferents estudis 

i extreuen conclusions crítiques sobre ells.  

A la Gràfica 1 es mostra la relació en quant a treballs de revisió bibliogràfica i els treballs 

empírics que s‟han inclòs al marc teòric. A la Gràfica 2 hi figura la freqüència (nombre de 

vegades) en què s‟estudien les variables i l‟objecte principal d‟estudi als treballs consultats.  
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Taula 1. Resum de la literatura científica  

Estudi 

 

Mostra Objecte d’estudi i/o variable 

/  

Instruments d’avaluació 

Resultats i Conclusions  Limitació o carència del 

document 

Sastre, A. (2016). 

Save the Children 

21.487 estudiants 

espanyols d'entre 12 i 

16 anys. 

Antecedents d‟assetjament escolar a Espanya 

Variables relacionades amb el trastorn lingüístic:  

 (V3) Habilitats socials 

Variables de caràcter psicològic: 

(V6) Regulació emocional 

/ 

- Enquesta pròpia  

El 9,3% de la mostra ha sofert assetjament escolar i 6,9% 

de ciberassetjament. 

L'insult és la manifestació més recurrent; 2 de cada 10 ho 

sofreix sovint. 

Un 5,4% dels enquestats reconeix haver assetjat a algú. 

La meitat dels enquestats reconeix haver insultat o dit 

paraules ofensives a algú, i 1 de cada 3 ha agredit 

físicament. 

Tant les víctimes com els que agredeixen mostren escassa 

autoestima. 

Per a evitar aquest tipus de conductes resulta determinant 

reforçar l'educació emocional i l'adquisició d'habilitats 

socials i valors de convivència. (Gràfica 3) 

Manca d‟informació sobre 

els efectes a mitjà i llarg 

termini en població de risc. 

Monjas, M. I., 

Martín-Antón, L. J., 

García-Bacete, F. J., 

& Sanchiz, M. L. 

(2014). Anales de 

Psicología 

1351 alumnes d‟entre 5 

i 6 anys d‟escoles 

públiques d‟Espanya. 

Submostra de 253 

alumnes amb 

necessitats de suport 

educatiu (18,7% de la 

mostra completa). 

Assetjament a alumnes amb necessitats de suport 

educatiu. 

/ 

- Qüestionari de nominacions sociomètriques entre 

iguals 

- Peer Rating 

- Competència social  

-  RCP Revised Class Play (Wojslawo-wicz, Rubin, 

Burguess, Booth-LaForce & Rose-Krasnor, 2006) 

ampliat per (GREI, 2010) 

- Escala de victimització (GREI, 2010). 

- The Pictorial Scale of Perceived Competence and 

Social Acceptance for Young Children, (Harter & 

Pike, 1983). 

Percentatges del qüestionari sociomètric a tota la mostra:  

Preferit (13.2%), Rebutjat (13%), Ignorat (3.9%), 

Controvertit (1.6%) i Mitjà (68.2%); El 9.2% dels nins 

sense necessitats són rebutjats, aquells amb NESE formen 

el 29.2%. 

Els resultats indiquen que els alumnes amb NESE són més 

rebutjats, tenen pitjor reputació social i els seus professors 

els qualifiquen com menys competents socialment, 

victimitzats i menys acceptats pels seus iguals. 

Els alumnes NESE constitueixen un col·lectiu en risc amb 

una alta vulnerabilitat per a experimentar processos de 

rebuig i d'assetjament entre iguals. (Gràfica 4) 

 

 

L'edat dels participants. A 

primer de primària es té un 

grau de consciència social 

incipient; són poc hàbils 

per reconèixer situacions 

de maltractament més 

indirectes i relacionals. 

Rice, M. L. (2016).  
Journal of Speech, 

Language, and 

Hearing Research 

No treballa amb una 

mostra determinada. 

Proporciona una visió 

general d‟una 

col·lecció d‟articles que 

compara el trastorn 

Variables relacionades amb el trastorn lingüístic:  

(V1) Habilitats lingüístiques  

 (V2) Habilitats comunicatives 

/ 

 Revisió bibliogràfica 

Major risc social per als infants amb TEL respecte a altres 

condicions clíniques.  

La dificultat en l‟adquisició del llenguatge no és un 

problema de memòria.  

La dificultat en l‟adquisició del llenguatge en nins amb 

TEL no s‟incrementa pel fet de ser bilingües. 

És un gran treball de 

revisió i comparació 

bibliogràfica però 

proporciona poques dades 

sobre les mostres dels 

estudis, els mètodes i 
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específic del llenguatge 

TEL (specific language 

impairment, SLI) amb 

altres condicions 

clíniques. 

El diagnòstic de SLI és necessari no sols per a la 

comprensió i tractament de les persones amb SLI, sinó 

també per a una millor comprensió de l'adquisició del 

llenguatge en general, les causes de la deterioració del 

llenguatge en totes les condicions i millors guies clíniques 

per a la identificació. 

instruments d‟avaluació. 

Durkin, K., & Conti-

Ramsden, G. (2007).  
Child Development 

Adolescents de 16 

anys; 120 amb TEL i 

118 amb 

desenvolupament típic 

(DT). 

Variables relacionades amb el trastorn lingüístic:  

(V1) Habilitats lingüístiques  

 (V3) Habilitats socials 

/ 

- CELF-R Clinical Evaluation of Language 

Fundamentals - revised  (Semel, Wiig, & Secord, 

1987). 

- WORD; Wechsler Objective Reading Dimensions 

(Wechsler, 1993). 

- WISC-III; Wechsler Intelligence Scale for 

Children (Wechsler, 1992). 

- TROG; Test for Reception of Grammar (Bishop, 

1982).  

- BS;Bus Story Test (Renfrew, 1991)    

- BAS-wr; British Ability Scales –Word Reading 

subtest (Elliot, 1983). 

- Test de Raven; Ravens Coloured Matrices 

(Raven, 1986). 

- BAS-nv; British Ability Scales - Naming 

Vocabulary subtest (Elliot, 1983). 

- GF; Goldman – Fristoe Test of Articulation ( 

Goldman & Fristoe, 1986). 

- ITPA; Illinois Test of Psycholinguistic Ability- 

Grammatic Closure subtest (Kirk, McCarthy, 

&Kirk, 1968). 

El 40% dels participants amb TEL van experimentar una 

pitjor qualitat de les amistats respecte a la resta de 

participants. 

Les anàlisis longitudinals van identificar les dificultats 

primerenques del llenguatge com a predictors d'una pitjor 

qualitat d'amistat a l‟adolescència. 

 

La capacitat del llenguatge és predictiva de la qualitat 

d'amistat dels adolescents, fins i tot quan es controlen 

altres característiques de comportament que se sap que 

influeixen en les relacions amb els companys 

(comportament problemàtic, comportament prosocial). 

És necessària una major 

recerca en la relació entre 

les habilitats mentals i 

l‟adaptació social en 

individus amb TEL. S'ha 

prestat relativament poca 

atenció, per exemple, a les 

formes en què les habilitats 

mentals poden creuar-se 

amb el coneixement 

emocional o la comprensió 

de les emocions en els 

participants amb TEL. 

No es tenen en compte 

altres factors com per 

exemple les habilitats 

cognitives o la capacitat de 

processament 

d'informació. 

Durkin, K., & Conti-

Ramsden, G. (2010).  
Child Language 

Teaching and 

Therapy 

No treballa amb una 

mostra determinada. 

Proporciona una revisió 

d‟estudis sobre el 

funcionament social i 

emocional dels 

adolescents amb TEL. 

 

Variables relacionades amb el trastorn lingüístic:  

(V3) Habilitats socials 

Variables de caràcter psicològic: 

(V6) Regulació emocional 

/ 

  Revisió bibliogràfica 

Els alumnes amb TEL tenen  relacions de pitjor qualitat 

entre iguals i major risc d‟intimidació i victimització. 

Es requereix una intervenció multidisciplinària: necessitat 

de treballar conjuntament terapeutes de la parla i el 

llenguatge amb medicina comunitària, psicòlegs educatius 

i salut mental infantil i adolescent. 

 

És un gran treball de 

revisió bibliografia 

exhaustiva dels estudis 

sobre el funcionament 

social i emocional dels 

adolescents amb TEL però 

proporciona poques dades 

sobre les mostres dels 
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estudis, els mètodes i els 

instruments d‟avaluació. 

Knox, E., & Conti-

Ramsden, G. (2003).  
International 

Journal of Language 

& Communication 

Disorders / Royal 

College of Speech & 

Language Therapist. 

Infants d‟11 anys. 

100 amb TEL (50 

d‟Educació Ordinària i 

50 d‟Educació 

Especial) i 50 amb 

desenvolupament típic 

(DT). 

Influència de la institució educativa amb la 

incidència d‟assetjament escolar en nins amb TEL. 

/ 

- WISC III; Wechsler Intelligence Scale for 

Children (Wechsler, 1992). 

- MLIS; „My Life in School‟ Checklist (Arora & 

Wolverhampton, 1992). 

 

El 36.2% dels participants amb TEL (14.9% Educació 

Ordinària  + 21.3% Educació Especial) presentaven  risc 

de ser intimidats. 

El 88% dels participants amb DT es consideraven sense 

risc d‟intimidació. 

El 22,3%  dels participants amb TEL es consideraven en 

risc més greu font al 6% amb DT.  

Per tant, els nins amb TEL perceben risc major i més greu 

a ser intimidats que els nins amb DT. (Gràfica 5) 

Es té en compte les 

percepcions dels 

participants i no 

l‟ocurrència real 

d‟intimidació. 

Els nins que acudeixen a 

l‟educació especial són 

nins amb trastorns i 

dificultats molt diverses, 

per tant els alumnes amb 

TEL poden identificar 

manifestacions i 

comportaments agressius 

dels iguals com a 

intimidació. 

Knox, E., & Conti-

Ramsden, G. (2007).  
Educational & Child 

Psychology. 

Adolescents de 16 

anys. 139 amb TEL i 

124 amb DT. 

Assetjament a alumnes amb TEL.  

Variable de caràcter Psicològic:  

(V6) Regulació emocional 

/ 

- SDQ; Strength and Difficulties Questionnaire 

(Goodman, 1997). 

- SEF-I; Social-Emotional Functioning Interview 

(Howlin, Mawhood & Rutter, 2000). 

- CMAS-R; Child Manifest Anxiety Scale 

(Reynolds & Richman, 1978). 

- MFQ; Short Form Moods and Feelings 

Questionnaire (Costello & Angold). 

- CELF-R; Clinical Evaluation of Language 

Fundamentals – revised (Semel, Wiig, & Secord, 

1987). 

- WORD; Wechsler Objective Reading Dimensions 

(Wechsler, 1993). 

- WISC-III; Wechsler Intelligence Scale for 

Children (Wechsler, 1992). 

El 17,3% dels adolescents amb TEL informen 

d‟intimidació i burles enfront del 7,2% amb DT.  

El 44,2% dels TEL recorden ser intimidats en el passat 

front al 22,6% amb DT. 

El 13% dels TEL han experimentat assetjament persistent 

en el temps. 

Relació significativa de símptomes d‟ansietat i depressió 

amb l‟assetjament als participants TEL. 

Les proves de QI (Quocient Intel·lectual) de llenguatge, 

alfabetització, amistat i capacitat pro-social no tenen cap 

efecte predictiu significatiu d‟intimidació cap a joves TEL. 

 (Gràfica 6) 

Manca d‟estudi prospectiu-

longitudinal han limitat la 

capacitat d‟examinar 

l‟impacte sobre 

l‟assetjament persistent i 

les conseqüències.  

L‟ús d‟autoavaluacions en 

participants amb dificultats 

del llenguatge i la 

comunicació i alguns amb 

ansietat i/o depressió 

poden limitar la utilitat de 

les dades.  

 

 

 

Redmond, S. M. 

(2011).  Language, 

Speech and Hearing 

60 infants d’entre 7 i 8 

anys. Monolingües de 

parla anglesa.   

Assetjament a alumnes amb TEL, TDAH i DT.  

Variables relacionades amb el trastorn lingüístic:  

 (V2) Habilitats comunicatives 

CPRS-R:L;  
EL 5% dels participants amb TEL i el 20% dels 

participants amb TDAH no tenen amics. Cap dels pares 

L'edat dels participants pot 

limitar el grau de 

consciència social 
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Services in Schools. 20 amb TEL, 20 amb 

TDAH i 20 amb DT del 

llenguatge.  

Variable 

(V11) Conductual 

/ 

- TNL; Test of Narrative 

Language (Gillam & Pearson, 2004). 

- CPRS-R:L; Conners‟ Parent Rating Scale- 

Revised: Long version (Conners, 2004). 

- FASS; Feelings About School Survey (Valeski & 

Stipek,2001). 

- MLIS-C; „My Life in School‟ Checklist (Arora & 

Wolverhampton, 1992). 

dels participants amb DT va informar que els seus fills no 

tenien amics. 

MLIS-C; 
El 23% dels participants van informar que almenys dos 

dels sis elements d'assetjament físic els hi havia ocorregut 

"més d'una vegada durant la setmana anterior", la qual 

cosa indica nivells elevats de risc d'assetjament. 

 Dins del conjunt de participants identificats com en risc; 

57% TEL, 28% TDAH i 14% DT.  

En termes de risc relatiu, el 40% dels participants amb 

TEL i el 20% dels participants amb TDAH, però només el 

10% dels participants amb TD van informar de nivells 

elevats d'assetjament físic, la qual cosa indica un augment 

de quatre i dues vegades associat amb l'estat clínic. 

Es determina que els participants amb TEL mostren nivells 

elevats de victimització associats a 

falta d'habilitats comunicatives i a l'ús de conductes 

desadaptatives. (Gràfica 7) 

incipient; són poc hàbils 

per reconèixer situacions 

de maltractament més 

indirectes i relacionals. 

Requereix investigacions 

addicionals, ja que els 

participants amb TEL que 

tenien habilitats de 

llenguatge receptiu més 

febles no van poder 

proporcionar informació 

precisa de les seves 

experiències entre iguals. 

A les investigacions 

addicionals es podria 

ampliar la mostra, ja que 

aquesta és una mica 

ajustada. 

Conti-Ramsden, G., 

Mok, P. L. H., 

Pickles, A., & 

Durkin, K. (2013).  
Research in 

Developmental 

Disabilities. 

263 adolescents de 16 

anys, 139 amb TEL i 

124 amb DT.  

Assetjament a alumnes amb TEL.  

Variables relacionades amb el trastorn lingüístic:  

(V3) Habilitats socials 

/ 

- SDQ; Strength and Difficulties Questionnaire 

(Goodman, 1997). 

- CELF-R; Clinical Evaluation of Language 

Fundamentals – revised (Semel, Wiig, & Secord, 

1987). 

- WISC III; Wechsler Intelligence Scale for 

Children (Wechsler, 1992). 

SDQ; 
Els participants amb TEL obtenen puntuacions més altes a 

les puntuacions de les cinc subescales: comportament 

prosocial límit/anormal; 13% TEL vers 4% DT, 

hiperactivitat; 39,6% TEL vers 20,2% DT, símptomes 

emocionals; 28,3% TEL vers 6,6% DT, problemes de 

conducta; 25,2% TEL vers 12,9% DT, problemes amb els 

iguals; 26,6% TEL vers 2,4% DT.    

Els alumnes amb TEL que pateixen assetjament escolar 

presenten un repertori d'habilitats socials menor que els 

que mai han estat víctimes d'aquesta problemàtica. 

(Gràfica 8) 

A 2/3 dels participants 

amb TEL no va ser 

possible mesurar les 

habilitats del llenguatge al 

mateix temps que el SDQ 

(als 16 anys), es va 

recopilar la informació de 

les habilitats lingüístiques 

dels participants als 14 

anys.   

Proporciona només 

informació 

d‟autopercepció, no 

proporciona dades 

d'informants independents 

(companys, pares o 

mestres). 

Valera-Pozo, M., 

Buil-Legaz, L., 

Rigo-Carratalà, E., 

Casero-Martínez, A., 

36 participants 

bilingües de Mallorca 

d‟11 anys i 9 mesos 

d‟edat mitjana. Un grup 

Pobresa de les (V3) habilitats socials en infants 

amb Trastorn Específic del Llenguatge (TEL) 

/ 

- PLON-R; Prueba del lenguaje oral de Navarra 

BASC; 

Es va establir un criteri de significació p < .05. i per 

calcular la grandària de l‟efecte  l'indicador no paramètric 

Delta de Cliff (δ): efecte petit δ = .2, mitjà δ = .3 i  

Única eina de valoració: la 

que els tutors realitzen dels 

alumnes. (no les pròpies 

autovaloracions dels 
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& Aguilar-

Mediavilla,E. 

(2016). Revista de 

Logopedia, 

Foniatría y 

Audiología. 

de 18 participants amb 

TEL emparellats amb 

un altre grup de 18 

participants control, 

sense dificultats del 

llenguatge i de la 

mateixa classe. 

revisada (Aguinaga, Armentia, Fraile, Olangua, & 

Úriz, 2004).  

- AREHA; Análisis del retraso del habla; 

(Aguilar-Mediavilla & Serra-Raventós, 2005). 

- WPPSI; escala  d‟intel·ligència Weschler per a 

preescolar i primària (Weschler & De La Cruz, 

2001). 

- CEG; Test de Comprensión d‟Estructuras 

Gramaticales (Mendoza, Carballo, Muñoz & 

Fresneda, 2005). 

- NEPSY Developmental Neuropsychological 

Assessment (Korkman, Kirk y Kemp, 1998) 

adaptació espanyola (Aguilar-Alonso y Moreno-

González, 2012). 

- BASC; Behavior Assessment System for Children 

(Reynolds & Kamphaus, 1992) edició espanyola 

(González, Fernández, Pérez, y Santamaría, 2004). 

gran δ = .5 (Macbeth, Razumiejaz, i Ledesma, 2011). 

Adaptabilitat; encara que els participants amb TEL van 

presentar puntuacions menors a les del grup control 

aquesta diferència no va ser significativa, encara que tenia 

una grandària de l'efecte mitjà  (U = 104.5, p = .067, z = -

1.832, δ = .35). D'aquesta forma, els nins amb TEL no 

tindrien, de manera significativa, dificultats per a adaptar-

se de manera adequada a canvis en el seu ambient i rutina, 

ja siguin canvis de professorat, de tasques, etc. 

Habilitats socials; els participants amb TEL van presentar, 

de manera significativa (U = 73.5, p = .005, z = -2.806, δ 

= .54), un índex menor en aquest camp que els participants 

del grup control. 

Capacitat de lideratge; D'acord amb els resultats, els  

participants amb TEL van presentar, amb significació 

estadística (U = 83, p = .012, z = -2.505, δ = .48), una 

menor capacitat de lideratge que els  participants amb els 

quals han estat comparats en aquest estudi. 

Habilitats adaptatives (dimensió general que engloba 

habilitats socials, lideratge i adaptabilitat); es van obtenir 

diferències significatives (U = 68, p = .003, z = -2.9798, δ 

= .58) entre els participants amb TEL i el grup control.  

Es confirma la hipòtesi del treball: els nens amb TEL 

presenten un menor índex d'habilitats adaptatives que els 

seus iguals, sobretot presenten dificultats en habilitats 

socials i capacitat de lideratge. (Gràfica 9) 

participants).  

Conti-Ramsden, G., 

Durkin, K., Simkin, 

Z., & Knox, E. 

(2010).  
International 

Journal of Language 

and Communication 

Disorders 

241 adolescents d‟entre 

16 i 17 anys. 120 amb 

TEL i 121 amb DT. 

Estaven al darrer any 

d‟educació secundària 

obligatòria. 

Variables relacionades amb el trastorn lingüístic:  

(V1) Habilitats lingüístiques 

 Variable de caràcter educatiu:  

(V4) Rendiment acadèmic 

(V5) Ajust escolar 

/ 

- EVT; Expressive Vocabulary Test (Williams 

1997). 

- CELF-R; Clinical Evaluation of Language 

Fundamentals – revised (Semel, Wiig, & Secord, 

1987). 

BPVS; British Picture Vocabulary Scale-II (Dunn 

et al. 1998). 

Nivell aconseguit pels adolescents amb TEL i amb DT al 

final de l‟educació obligatòria. National Qualifications 

Framework (NQF). Nivell 2: TEL; 44,2%, DT; 88,4%. 

Nivell 1: TEL; 31,7%, DT; 10,7%. Nivell bàsic: TEL; 

21,7%, DT; 0%, Cap nivell: TEL; 2,5%, DT; 0,8%. 

Els adolescents amb TEL mostren una major prevalença al 

fracàs escolar. No obstant això, el diagnòstic primerenc de 

TEL és un indicador positiu perquè no difereixin 

significativament dels seus companys amb DT. Els nins 

amb TEL persistent tenen un major risc, però així i tot, els 

seus resultats estan influenciats tant per les diferències 

individuals en la capacitat com en el context social. 

A més del QI, les habilitats lingüístiques tenen efectes 

Necessitat d‟investigar 

sobre la influència de les 

interaccions entre les 

capacitats dels alumnes 

TEL i les expectatives dels 

docents (etiquetatge), així 

com de la necessitat de 

replantejar el suport 

especialitzat per als 

adolescents amb TEL.  
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- WORD; Wechsler Objective Reading Dimensions 

(Wechsler, 1993). 

- WISC-III; Wechsler Intelligence Scale for 

Children (Wechsler, 1992). 

 

significatius en els assoliments acadèmics dels alumnes 

amb TEL. La transició de l'educació primària a la 

secundària és un moment crucial per a avaluar les 

necessitats individuals dels nins i els nivells de suport que 

requereixen. (Gràfica 10) 

Durkin, K., Simkin, 

Z., Knox, E., & 

Conti-Ramsden, G. 

(2009).  
International 

Journal of Language 

& Communication 

Disorders. 

241 adolescents d‟entre 

16 i 17 anys. 120 amb 

TEL i 121 amb DT. 

Estaven al darrer any 

d‟educació secundària 

obligatòria. 

Variable de caràcter educatiu:  

(V4) Rendiment acadèmic 

/ 

- EVT; Expressive Vocabulary Test (Williams 

1997). 

- CELF-R; Clinical Evaluation of Language 

Fundamentals – revised (Semel, Wiig, & Secord, 

1987). 

BPVS; British Picture Vocabulary Scale-II (Dunn 

et al. 1998). 

- WORD; Wechsler Objective Reading Dimensions 

(Wechsler, 1993). 

- WISC-III; Wechsler Intelligence Scale for 

Children (Wechsler, 1992). 

Context: Quant a la col·locació educativa dels TEL resolt i 

TEL persistent. TEL resolt: 

Als 11 anys (Escola convencional; 41% sense suport, 53% 

amb suport. Escola especial d'unitat del llenguatge; 6%). 

Als 14 anys (Escola convencional; 47% sense suport, 35% 

amb suport. Escola especial d'unitat del llenguatge; 6%). 

Als 16 anys (Escola convencional; 65% sense suport, 24% 

amb suport. Escola especial d'unitat del llenguatge; 12%).  

TEL persistent: 

Als 11 anys (Escola convencional; 12% sense suport, 37% 

amb suport. Escola especial d'unitat del llenguatge; 16%. 

Escola especial; 18%).  

Als 14 anys (Escola convencional; 13% sense suport, 33% 

amb suport. Escola especial d'unitat del llenguatge; 10%. 

Escola especial; 23%). 

Als 16 anys (Escola convencional; 13% sense suport, 36% 

amb suport. Escola especial d'unitat del llenguatge; 7%. 

Escola especial; 21%). 

Satisfacció dels estudiants:  

La gran majoria (88%) dels adolescents amb TEL van 

informar que estaven satisfets. El 6% no estaven satisfets i 

un altre 6% tenien sentiments oposats. Es va observar un 

patró similar per als adolescents amb DT; el 80% van 

informar estar contents amb els seus resultats, 10% no 

satisfets i 11% tenien sentiments oposats. 

Progressió; activitats posteriors a l'educació obligatòria:  

El 91% dels adolescents amb TEL van romandre en 

educació, el 8% tenien treball a temps complet. 

Entre els adolescents amb DT, el 82% va romandre en 

l'educació, el 13% treballaven a temps complet i el 3% no 

treballaven ni estudiaven. 

D'aquells joves que van optar per continuar la seva 

educació després dels 16 anys, el 25% amb TEL i el 35% 

DT cursaven estudis “post-16”, la resta; 75% amb TEL i 

Els adolescents amb TEL 

que assisteixen a entorns 

especialitzats poden tenir 

dificultats en altres àrees 

que no es mesuren 

directament en aquest 

estudi, per exemple, 

dificultats conductuals-

emocionals, que poden 

afectar el rendiment 

acadèmic. 

A més, és necessari 

investigar amb més 

profunditat els possibles 

factors institucionals que 

poden estar influint en el 

rendiment acadèmic 

d'aquests alumnes.  
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65% amb DT cursaven estudis universitaris. 

Les dificultats dels adolescents amb TEL han continuat 

durant l'educació secundària, i tres quartes parts de la 

mostra reben algun tipus d'educació especial en qualsevol 

de les seves variants. L'assoliment educatiu va variar entre 

els diferents grups, però va ser considerablement més 

pobre el del grup TEL que el del grup DT. (Gràfica 11) 

Harrison, G. (2011). 

Critical Review: 

What is the rate of 

peer victimization in 

children with 

specific language 

impairment, and 

what attributes are 

associated. 

No treballa amb una 

mostra determinada. 

Proporciona una revisió 

crítica d‟investigacions 

sobre alumnes amb 

TEL en edat escolar 

d‟entre 5 i 18 anys.  

Victimització d‟alumnes amb TEL.  

Variables relacionades amb el trastorn lingüístic:  

(V3) Habilitat social 

Variable de caràcter psicològic: 

(V6) Regulació emocional 

Variable 

(V11) Conductual 

/ 

Revisió bibliogràfica 

Nexe entre el trastorn del llenguatge i la manifestació 

d‟alts nivells ansietat i depressió relacionats amb les 

dificultats de relació amb els iguals. 

Els infants amb TEL  tenen un major risc de victimització 

entre iguals. 

El funcionament social/conductual, la hiperactivitat, 

l'ansietat i la depressió s‟associa amb una major 

victimització. 

La victimització pot aparèixer a qualsevol  entorn 

educatiu; especial o ordinari. 

No es va trobar que la deterioració pragmàtica s'associï 

amb una major victimització entre iguals en cap dels tres 

estudis que van investigar aquesta relació (Lindsey et al., 

2008; Savage, 2005; Conti-Ramsden & Botting, 2004). 

Lindsey i col. (2008) suggereixen que això reflecteix una 

falta de comprensió de la importància de la victimització 

relacionada amb la discapacitat pragmàtica, en lloc d'una 

menor prevalença. 

Criteri de selecció 

inconsistent per a la 

selecció dels participants; 

no està clar que tots els 

participants tinguessin 

TEL per tant, crea dubtes 

sobre la validesa interna de 

la recerca. 

Cinc dels sis estudis de la 

revisió són del Regne Unit, 

la qual cosa planteja 

preocupacions sobre la 

validesa externa 

(generalització) dels 

resultats.  

Tots els estudis utilitzen 

autoinformes per a 

recopilar els seus resultats, 

això crea incertesa sobre la 

confiabilitat del risc de 

victimització entre iguals 

reportat. 

McDougall, P., & 

Vaillancourt, T. 

(2015).  American 

Psychologist. 

No treballa amb una 

mostra determinada. 

Proporciona una revisió 

bibliogràfica 

d‟investigacions sobre 

l‟impacte de 

l‟assetjament escolar a  

llarg termini.  

Assetjament a alumnes amb TEL. 

  

Variable de caràcter psicològic: 

(V6) Regulació emocional 

(V8) Factors de personalitat 

Variable de caràcter sociodemogràfic: 

(V10) Xarxa de suport social 

Variable  

(V11) Conductual 

/ 

L‟impacte de la victimització perdura en el temps i es 

veuen casos d‟inadaptació a l‟edat adulta. 

Factors com el suport, l‟autocognició i el temps 

d‟assetjament experimentat són variables que tenen 

impacte en el grau de victimització. 

La combinació de tendències agressives junt amb 

experiències de victimització poden convertir a la víctima 

en un agressor potencial.  

Per a abordar els resultats 

a llarg termini i la 

direccionalitat de manera 

més definitiva, serien 

necessaris estudis 

prospectius amb mesures 

estandarditzades de 

victimització entre parells, 

múltiples informants i 

múltiples punts de 
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Revisió bibliogràfica mesurament (des de la 

infància fins a l'edat 

adulta) que permetessin 

estudiar el creixement i la 

disminució de les 

experiències de 

victimització i identificar 

les trajectòries. 

Medeiros, W., 

Torro-Alves, N., 

Malloy-Diniz, L. F., 

& Minervino, C. M. 

(2016).  Frontiers in 

Psychology. 

60 infants d‟entre 11 i 

12 anys. Dividits en 

quatre grups; agressors, 

víctimes, agressors-

víctimes i control.  

Assetjament a alumnes amb TEL.  

Variable de caràcter psicològic: 

(V6) Regulació emocional 

(V7) Funció executiva 

Variable de caràcter sociodemogràfic: 

(V9) Estatus socioeconòmic 

/ 

- SDQ; Strength and Difficulties Questionnaire 

(Goodman, 1997). 

- PAVS; Peer Aggression and Victimization Scale 

(Cunha et al., 2009). 

- WISC-IV; Wechsler Intelligence Scale for 

Children. Subtest:  DSB; Digit Span Backwar, 

(Wechsler, 2013). 

- IGT; Iowa Gambling Task (Bechara et al., 1994) 

versió brasilera (Malloy-Diniz et al., 2008). 

- TMT-B; Trail Making Test Part B  

- Victoria Stroop Color-Word Test. 

El grup d‟agressors va prendre decisions més 

desfavorables en la Iowa Gambling Task  la qual cosa pot 

indicar dificultats en el procés de presa de decisions. El 

grup de víctimes va trigar més a completar el Trail Making 

Test (Part B) que els agressors, la qual cosa suggereix una 

menor flexibilitat cognitiva en les víctimes. La hipòtesi 

que els agressors tindrien un rendiment inferior en altres 

funcions executives com el control inhibitori, la memòria 

de treball i la flexibilitat cognitiva no s'ha confirmat. No 

obstant això, els agressors sí que tenen una deterioració de 

les funcions executives candents, mentre que les víctimes 

tenen un acompliment comparativament menor en les 

funcions executives fredes. A més de les variables socials i 

culturals, els factors neurocognitius i emocionals semblen 

influir en el comportament dels nens en situacions 

d'assetjament escolar. 

La metodologia utilitzada 

va ser transversal i no es 

poden fer inferències 

causals sobre els aspectes 

investigats. 

S‟hauria de fer un estudi 

amb una mostra més gran, 

longitudinal i en diferents 

cultures.  

Elipe, P., Ortega, R., 

Hunter, S. C., & Del 

Rey, R. (2012).  
Behavioral 

Psychology / 

Psicología 

Conductual 

5754 estudiants 

andalusos distribuïts en 

tres nivells educatius: 

primer cicle d‟ESO, 

segon cicle d‟ESO i 

batxillerat.   

Assetjament a alumnes amb TEL.  

Variable de caràcter psicològic: 

(V6) Regulació emocional 

/ 

- “Qüestionari sobre convivència, conflictes i 

violència escolar” versió per a Secundària (Ortega, 

Del Rey & Mora-Merchán, 2008). 

- TMMS; Trait Meta-Mood Scale (Salovey, Mayer, 

Goldman, Turvey & Palfai, 1995), versió en 

espanyol (Fernández-Berrocal, Extremera & 

Ramos, 2004). 

Els alumnes implicats en assetjament escolar tradicional 

van ser 1.614 el 32,1% de la mostra. La proporció 

d'alumnes implicats en cyberbullying a través del mòbil i a 

través d'Internet va ser de 7,3% i 12,4%, respectivament.  

Els resultats obtinguts confirmen la utilitat de la 

intel·ligència emocional percebuda (IEP) com a factor 

discriminant de l'assetjament escolar. 

El que diferencia a les víctimes de la resta és l'escassa 

habilitat per a regular les pròpies emocions, alhora que una 

intensa atenció d‟aquestes. 

Les víctimes tenen més dificultats per a entendre què és, 

emocionalment, el que estan sentint. A més edat perden 

capacitat per  recuperar-se de les emocions negatives.  

Assenyalar el disseny 

transversal, la qual cosa 

limita el tipus d'inferències 

a realitzar a partir dels 

resultats i el tipus 

d'instruments utilitzats, 

mesures d‟autoinforme, 

amb les desviacions que 

comporten aquestes 

mesures. 
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Kilpatrick, T., 

Leitão, S., & Boyes, 

M. (2019). Autism & 

Developmental 

Language 

Impairments. 

 

42 Participants 

australians de entre 10 i 

16 anys. 20 amb DLD 

(dificultats en el 

desenvolupament del 

llenguatge) i 22 amb 

DT. 

Assetjament a alumnes amb TEL.  

Variables relacionades amb el trastorn lingüístic:  

(V1) Habilitats lingüístiques 

(V2) Habilitats  comunicatives 
Variable de caràcter psicològic: 

(V6) Regulació emocional 

/ 

- CELF-4; Clinical Evaluation of Language 

Fundamentals-4 (Semel, Wiig, & Secord, 2006).     

- SDQ; Strength and Difficulties Questionnaire 

(Hawes &Dadds, 2004). 

Ni la història de DLD ni l'autoestima es van associar 

significativament amb símptomes interns en els 

participants; no obstant això, la victimització per bullying 

si es va associar amb símptomes internalització. 

L'historial de DLD amb la interacció d'autoestima no va 

ser significatiu (b=.48, p=.433). No obstant això, l'historial 

de DLD amb la interacció de victimització per bullying sí 

que va ser significativa (b=1.01, p=.019). 

Quant a l'experiència de victimització per assetjament, els 

adolescents amb DLD tenen major risc d'experimentar 

dificultats d'internalització que els adolescents amb DT.  

En referència als símptomes d'externalització, els resultats 

van indicar que no hi ha relacions significatives entre els 

antecedents de DLD, la victimització per bullying, 

l'autoestima i la simptomatologia externa. 

La victimització per bullying sembla augmentar el risc 

d'internalitzar símptomes psicològics i de salut mental en 

adolescents amb antecedents de trastorn del 

desenvolupament del llenguatge. 

 

Mostra relativament petita. 

La salut mental, 

l'autoestima i les 

experiències de 

victimització per bullying 

dels participants es van 

mesurar utilitzant eines 

d‟autoinforme que, com 

totes les mesures 

d‟autoinforme, poden ser 

subjectives. Caldria afegir  

informes de pares i 

mestres. No es van avaluar 

les habilitats de memòria i 

processament dels 

participants. 

Lisa, R., Pola, R., 

Franz, P., & Jessica, 

M. (2019). Journal 

of communication 

disorders. 

65 nins alemanys 

d‟entre 4 i 9 anys i les 

seves mares o pares.  

33 nins amb un trastorn 

del llenguatge 

expressiu i 32 amb un 

trastorn del llenguatge 

receptiu-expressiu. 

Assetjament a alumnes amb TEL.  

Variables relacionades amb el trastorn lingüístic:  

(V1) Habilitats lingüístiques  

 (V2) Habilitats comunicatives 
Variable de caràcter psicològic: 

(V6) Regulació emocional 

/ 

- SDQ; Strength and Difficulties Questionnaire 

(Goodman, 1997)  versió alemanya. 

- WNV; Wechsler Nonverbal Scale of Ability 

(Petermann, 2014)  versió alemanya. 

- BVF; German Bullying- und 

Viktimisierungsfragebogen (Marées & Petermann, 

2010). 

- EBI;  Eltern-Belastungs-Inventar (Tröster, 2010) 

versió alemanya del PSI Parenting Stress Index 

(Abidin, R. R. (2012) 4th ed. 

Assetjament i victimització comuns en tots dos grups; els 

nins amb trastorns del llenguatge mixt van experimentar 

més assetjament i major percepció de victimització. Els 

pares i mares d'aquests últims van percebre 

significativament més estrès en comparació amb els de 

nins amb trastorns del llenguatge expressiu.  

Per a una intervenció exitosa en nins amb TEL sembla ser 

molt important identificar els factors estressants dels pares 

més enllà del tractament de les dificultats del nin. 

Mostra relativament petita 

i manca d‟estudi 

longitudinal. Declaren no 

haver pogut garantir  que 

els nins hagin entès 

completament el 

Qüestionari d'Assetjament 

i Victimització. És a dir, 

no vam poder fer cap ajust 

per a determinar que els 

nins tenien suficients 

habilitats lingüístiques per 

a comprendre les 

preguntes i proporcionar 

respostes reflexives.  
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Gràfica 3. Antecedents d‟assetjament escolar a Espanya. Dades extretes de: Sastre, (2016). 

Save the Children 

          

         

Gràfica 4. Assetjament a alumnes NESE. Dades extretes de: Monjas, et al., (2014).  
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Gràfica 5. Incidència d‟assetjament escolar en nins amb TEL. Dades extretes de: Knox, & 

Conti-Ramsden, (2003). 

 

Gràfica 6. Assetjament a alumnes amb TEL. Dades extretes de: Knox, & Conti-Ramsden, 

(2007).  

   

Gràfica 7. Assetjament a alumnes amb TEL, TDAH i DT. Dades extretes de: Redmond, 

(2011).    
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Gràfica 8. Resultats de les cinc subescales del SDQ; Strength and Difficulties Questionnaire 

(Goodman, 1997). Dades extretes de: Conti-Ramsden, Mok, Pickles, & Durkin, (2013). 

 

Gràfica 9. Resultats del BASC; Behavior Assessment System for Children (Reynolds & 

Kamphaus, 1992) edició espanyola (González et al., 2004) en nins amb TEL. Dades extretes 

de: Valera-Pozo, et al., (2016).  
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Gràfica 10. Rendiment acadèmic: Nivell aconseguit pels adolescents amb TEL i amb DT al 

final de educació obligatòria. National Qualifications Framework (NQF). Dades extretes de: 

Conti-Ramsden, Durkin, Simkin, & Knox, (2010).   

 

Gràfica 11. Satisfacció dels estudiants i progressió; activitats posteriors a l'educació 

obligatòria. Dades extretes de: Durkin, Simkin, Knox, & Conti-Ramsden, (2009).   
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2. MÈTODE 

2.1 Descripció de la mostra 

La mostra de l‟estudi estarà composta per 4 nins i adolescents d'entre 8 i 14 anys amb història 

de dificultats d'adquisició del llenguatge o retards del llenguatge i que no presentin dificultats 

auditives, problemes neurològics ni discapacitat intel·lectual. Posteriorment, es verificarà el 

seu nivell de llenguatge amb el CELF-5 (Semel, Wigg, & Secord, 2018) i intel·ligència no 

verbal amb el Test de Raven (Rayen, Court, & Raven, 1995). En cada classe en la qual es 

trobi un infant amb les característiques requerides, es seleccionarà també un altre infant 

d'edat, sexe, llengua materna i nivell socioeducatiu similar, però sense dificultats del 

llenguatge perquè exerceixi de participant control. Tots ells són parlants bilingües de castellà i 

català, residents a les Illes Balears, més concretament a Mallorca. La mitjana d'edat d'aquest 

grup va ser de X anys i X mesos en el moment de realització de l'estudi. 

Per classificar als nins amb DLD, aquests han d‟obtenir una puntuació per baix o al límit a la 

prova CELF-5 (Semel, Wigg, & Secord, 2018) i obtenir una puntuació per damunt el límit al 

Test de Raven (Rayen, Court, & Raven, 1995). Per classificar als infants en el grup control, 

aquests no han de rebre cap servei especial i han d‟obtenir una puntuació superior al límit a la 

prova CELF-5 (Semel, Wigg, & Secord, 2018). 

Aquesta fou la mostra que es va plantejar en relació amb l‟estudi empíric que es volia dur a 

terme però, ateses les circumstàncies derivades de la crisi sanitària originada per la COVID-

19, finalment no s‟ha pogut realitzar. Així doncs, aquest TFG s‟ha hagut d‟adaptar, i com a 

resultat es planteja com una proposta d‟estudi futur i se centra principalment a aportar una 

revisió exhaustiva de la literatura científica sobre la relació entre les dificultats del llenguatge 

i l‟assetjament escolar. 

2.2 Variables mesurades 

Es recolliran diferents variables dependents que poden estar mediant en la relació entre les 

dificultats del llenguatge i l‟assetjament escolar. Aquestes variables poden actuar com a 

factors de vulnerabilitat o de protecció, i abasten des de variables relacionades amb el trastorn 

lingüístic (habilitats lingüístiques, comunicatives i socials) fins a altres variables de caràcter 

educatiu (rendiment acadèmic i ajust escolar), psicològic (regulació emocional, funció 

executiva, i factors de personalitat), sociodemogràfic (estatus socioeconòmic, xarxa de suport 

social) i conductual.  
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Pel que fa a les variables relacionades amb trastorns lingüístics, s‟avaluaran les habilitats 

lingüístiques (V1) i les habilitats comunicatives (V2) dels participants, tant dels que tenen 

antecedents de dificultats en l‟adquisició del llenguatge com dels controls, amb el CELF-5: 

Clinical Evaluation of Language Fundamentals (Semel, Wigg, & Secord, 2018). En la 

mateixa línia, per a valorar les habilitats socials (V3) s‟utilitzarà l‟adaptació espanyola del 

BASC: Behavior Assessment System for Children (Gonzalez et al., 2004). Respecte a les 

variables de caràcter educatiu, es recopilarà l‟historial de rendiment acadèmic (V4) dels 

participants; les qualificacions per matèria i curs i també es durà a terme l‟avaluació de l‟ajust 

escolar (V5) mitjançant l‟adaptació espanyola del BASC, citat anteriorment. Dins les variables 

de caràcter psicològic, per a la regulació emocional (V6) s‟avaluaran tant les competències 

emocionals amb la versió espanyola del DERS: Difficulties in Emotion Regulation Scale 

(Hervás & Jódar, 2008) com la intel·ligència emocional amb l‟adaptació espanyola del 

TMMS: Trait Meta-Mood Scale (Fernández-Berrocal, Extremera, & Ramos, 2004). També 

s‟observaran símptomes emocionals a l‟avaluació del BASC. Per altra banda, la funció 

executiva (V7) es determinarà amb la tasca experimental de funcions executives BEF: Bateria 

Executiva dels Flancs (Eriksen & Eriksen, 1974) adaptada per a la població infantil (veure 

descripció a l‟apartat d‟instruments). Per valorar els factors de personalitat (V8) 

s‟administrarà la prova de personalitat BFQ-NA: Big Five Questionnaire (Ortega-Ruiz, Del 

Rey, & Casas, 2016) a més, el BASC també proporcionarà informació rellevant en aquesta 

variable. Quant a les variables de caràcter sociodemogràfic com l‟estatus socioeconòmic (V9) 

i la xarxa de suport social (V10) es proveirà als participants d‟un qüestionari sociodemogràfic 

propi, en el qual s‟inclogui informació personal, familiar i escolar, i s‟analitzarà l‟anamnesi i 

la història evolutiva prèvia de cada un d‟ells. Finalment, la variable de caràcter conductual 

(V11) s‟avaluarà mitjançant l‟adaptació espanyola del BASC i s‟analitzarà l‟estructura social 

recurrent als qüestionaris d‟avaluació de les relacions entre iguals CESC: Conducta i 

Experiències Socials a Classe (Collell, & Escudé, 2006).  

2.3 Instruments 

Per a la selecció dels participants s‟administraran les proves CELF-5 (Semel, Wigg, & 

Secord, 2018) i el Test de Raven (Raven, Court, & Raven, 1995) les quals ens serviran per 

formar ambdós grups; Grup Experimental i Grup Control. Una vegada estiguin els grups 

formats es procedirà a administrar les proves o qüestionaris; els instruments (I) que a 

continuació es detallen.  
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El primer instrument (I1) és un qüestionari sociodemogràfic propi, anamnesi i història 

evolutiva que cobreix les variables estatus socioeconòmic (V9) i xarxa de suport social (V10). 

El segon instrument (I2), CELF-5 (Semel, Wigg, & Secord, 2018), respon a les variables 

relacionades amb el trastorn lingüístic; habilitat lingüístiques (V1) i habilitats comunicatives 

(V2), també s‟utilitzarà per seleccionar als participants amb dificultats del llenguatge. El 

tercer instrument (I3), adaptació de la BEF (Eriksen & Eriksen, 1974), respon a la variable 

funció executiva (V7). El quart instrument (I4), EBIP-Q i ECIP-Q (Ortega-Ruiz, Del Rei, & 

Casas, 2016), es va triar per examinar de manera adequada la presència d'assetjament escolar i 

les seves característiques en nins amb dificultats en l'adquisició del llenguatge i en els seus 

controls (O2). El cinquè instrument (I5), DERS (Hervás & Jódar, 2008), es tria per cobrir la 

variable regulació emocional (V6), igual que el sisè instrument (I6) TMMS (Fernández-

Berrocal, Extremera, & Ramos, 2004). El setè instrument (I7), BFQ-NA (Del Barrio, 

Carrasco, & Holgado, 2006) se selecciona per cobrir la variable psicològica; factors de 

personalitat (V8). El vuitè instrument (I8) consisteix en recopilar l‟historial de rendiment 

acadèmic dels participants; qualificacions per matèria i curs, per poder respondre a la variable 

de caràcter educatiu; rendiment acadèmic (V4). El novè instrument (I9),  BASC (González, 

Fernández, Pérez, & Santamaría, 2004), és seleccionada per cobrir les variables habilitats 

socials (V3), ajust escolar (V5), regulació emocional (V6), factors de personalitat (V8) i 

conductual (V11). El desè instrument (I10), Test de Raven (Raven, Court, & Raven, 1995) es 

tria per seleccionar als participants que presenten dificultats del llenguatge però una 

intel·ligència no verbal igual o superior als nins amb DT. L‟onzè instrument (I11), CESC 

(Collell, & Escudé, 2006), és un sociograma seleccionat per la Conselleria d‟Educació per a 

avaluar les relacions entre iguals als centres educatius de les Illes Balears i que serà útil en 

aquest estudi, ja que respon a la variable conductual (11) i també a l‟objecte d‟estudi principal 

d‟aquest treball; l‟assetjament escolar en alumnes amb dificultats del llenguatge.  

Qüestionari sociodemogràfic, anamnesi i història evolutiva prèvia: qüestionari propi que 

inclou informació personal, familiar i escolar. (I1) (Annex 1) 

Aquest qüestionari sociodemogràfic fou elaborat de forma específica per a la investigació i 

que conté qüestions relatives a edat, gènere, nivell educatiu i dades sociodemogràfiques i 

socioeconòmiques dels pares o tutors legals. Es considera necessari per cobrir de manera 

adequada les variables objecte d‟estudi (V9) i (V10). 
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Habilitats lingüístiques i de comunicació: Nucli del llenguatge, comprensió de textos i 

pragmàtica: CELF-5: Clinical Evaluation of Language Fundamentals (Semel, Wigg, & 

Secord, 2018). (I2) 

El CELF-5 és un instrument clínic d‟aplicació individual dissenyat per identificar, 

diagnosticar i realitzar el seguiment dels trastorns del llenguatge i la comunicació en nins i 

adolescents de 5 a 15 anys i 11 mesos d‟edat. Es va triar per cobrir de manera adequada les 

variables objecte d'estudi (V1) i (V2). Permet elegir i aplicar només les proves que es 

considerin necessàries per abordar els motius de consulta. La bateria està formada per proves 

que avaluen diferents competències lingüístiques: semàntica, lèxic, morfologia, sintaxi, 

pragmàtica i memòria. L‟aplicació de la prova està estructurada en funció de l‟edat, es 

presenten combinacions de proves diferents depenent de la franja d‟edat: 5-8, 9-12 i 13-15. 

Compta amb 12 puntuacions escalars corresponents a les 12 proves, i 6 puntuacions 

compostes. A més, permet obtenir altres tipus de puntuacions.  

Les puntuacions escalars i les puntuacions compostes permeten comparar el rendiment d‟un 

participant amb el rendiment dels participants de la mateixa edat de la mostra de tipificació 

(desenvolupament típic; DT). Els percentils indiquen la posició en relació amb altres 

participants de la mateixa edat de la mostra de tipificació. La puntuació d‟edat equivalent 

indica l‟edat en anys i mesos, en què una determinada puntuació se correspon amb la 

puntuació mitjana d‟aquell grup d‟edat amb el grup DT. Els valors de desenvolupament són 

una puntuació objectiva que permet mesurar els canvis en el rendiment del subjecte en 

distintes aplicacions del CELF-5 al llarg del temps. L‟apartat de Verificació d‟habilitats 

pragmàtiques (VHP) és una mesura amb referència a un criteri, a una puntuació de tall en 

comptes de mitjançant una puntuació escalar o composta.  

Proves i recursos del CELF-5 i puntuacions 

Qüestionari de competència lingüística: Els pares (o el cuidador), professor i, si es considera 

oportú, el subjecte valoren la interacció d‟aquest a classe i a casa, així com les seves destreses 

comunicatives (veure Taula 2, 3, i 4).  

Taula 2. Puntuacions escalars, CELF-5. 

Prova Interval de confiança 95% Interval de confiança del percentil 

Comprensió de frases 9 a 13 37 a 84 

Conceptes lingüístics  8 a 12 25 a 75 

Morfosintaxis 10 a 14 50 a 91 
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Paraules relacionades  10 a 14 50 a 91 

Execució d‟indicacions 10 a 14 50 a 91 

Elaboració de frases 9 a 14 37 a 84 

Repetició de frases 7 a 11 16 a 63 

Comprensió oral 8 a 12 25 a 75 

Definició de paraules ? ? 

Puzle de paraules ? ? 

Relacions semàntiques ? ? 

Perfil d‟habilitats pragmàtiques  6 a 8 9 a 25 

 

Taula 3. Puntuacions compostes, CELF-5. 

Conjunt de proves depenent de la 

franja d‟edat 

Interval de confiança 95% Interval de confiança del percentil 

Puntuació principal del llenguatge 97 a 111 42 a 77 

Índex de llenguatge receptiu 103 a 119 58 a 90 

Índex de llenguatge expressiu 96 a 112 39 a 79 

Índex de contingut lingüístic 101 a 115 53 a 84 

Índex d‟estructura 97 a 111 42 a 77 

Índex de memòria lingüística  ? ? 

Taula 4. Recurs amb referencia a un criteri, CELF-5. 

 Total d‟observacions verificades Criteri 

Verificació d‟habilitats 

pragmàtiques  

------- ------- 

Tasca experimental de funcions executives: BEF: Bateria Executiva dels Flancs (Eriksen & 

Eriksen, 1974, adaptada per Sánchez-Azanza et al., en preparació). (I3) 

La funció executiva en participants de més de 12 anys d'edat s'avalua mitjançant la 

tasca simple de la Bateria Executiva de Flancs (BEF). Aquesta bateria de tasques 

informatitzades està composta de quatre tasques modificades de flancs (Eriksen & Eriksen, 

1974) l'objectiu dels quals és avaluar els subcomponentes de les funcions executives 

proposats per Miyake et al. (2000). Totes les tasques tenen una estructura comuna (igual 

número i durada dels assajos de pràctica i experimentals, igual set estimular de base), però 

difereixen entre elles en diversos aspectes metodològics (mateix objectiu amb diferents 

instruccions). 

Totes les tasques es componen de 240 assajos, i l'objectiu principal del participant consisteix a 

indicar la direcció en què apunta la fletxa central, que es presenta flanquejada, a cada costat, 

per fletxes que poden apuntar en la mateixa direcció (congruents) o en la direcció oposada 

(incongruents). La presentació d'assajos congruents i incongruents és aleatòria i equiprobable.  
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La tasca de “flancs simple” explora únicament l'habilitat per a inhibir informació irrellevant.  

Amb la finalitat d'avaluar la funció executiva en nins d‟entre 8 i 12 anys, s'administrarà una 

versió adaptada de la tasca de “flancs simple” per a la població infantil (Sánchez-Azanza et 

al., en preparació). L'adaptació consisteix en la reducció del nombre d'assajos a 120, augment 

del temps de presentació i adequació dels estímuls visuals (en forma de peixos en lloc de 

fletxes). Es va triar i adaptar per cobrir de manera adequada la variable objecte d'estudi (V7).  

Proves autoinformadas de l'experiència personal d'assetjament escolar: EBIP-Q: European 

Bullying i ECIP-Q: Cyberbullying Intervention Project Questionnaire (Ortega-Ruiz, Del Rei, 

& Casas, 2016). (I4) 

L‟European Bullying Intervention Project Questionnaire, elaborat originalment per Brighi et 

al. (2012) es va triar per examinar de manera adequada la presència d'assetjament escolar i les 

seves característiques en nins amb dificultats en l'adquisició del llenguatge i en els seus 

controls (O2). El qüestionari està compost per 14 ítems, 7 que descriuen aspectes relacionats 

amb la victimització i 7 en correspondència amb l'agressió. Per a totes dues dimensions els 

ítems fan referència a accions com colpejar, insultar, amenaçar, robar, dir paraules 

malsonants, excloure o difondre rumors. Tots els ítems tenen un disseny tipus Likert, amb una 

puntuació entre 0 i 4, on 0 significa mai i 4 sempre, referits a un interval de temps dels últims 

dos mesos. Per a avaluar la possible implicació en ciberassetjament s'utilitzarà la versió 

espanyola de l‟European Cyberbullying Intervention Project Questionnaire (ECIPQ) (Del 

Rey et al., 2015) de 22 ítems tipus Likert de cinc opcions de resposta, amb una puntuació 

entre 0 i 4, on 0 significa mai i 4 sempre. Consta de dues dimensions: cibervictimització i 

ciberagressió. Els ítems fan referència a accions com dir paraules malsonants, excloure o 

difondre rumors, suplantar-la identitat, etc., tots ells en mitjans electrònics i referits fins i tot 

interval de temps dels últims dos mesos. 

Ítems del qüestionari de bullying (Brighi et al., 2012). V: victimització; A: agressió 

 VB1. Algú m'ha colpejat, m'ha pegat puntades o m'ha empès 

 VB2. Algú m'ha insultat  

 VB3. Algú li ha dit a altres persones paraules malsonants sobre mi  

 VB4. Algú m'ha amenaçat  

 VB5. Algú m'ha robat o trencat les meves coses  

 VB6. He estat exclòs o ignorat per altres persones  

 VB7. Algú ha difós rumors sobre mi  

 AB1. He colpejat, he pegat puntades o empès a algú  

 AB2. He insultat i he dit paraules malsonants a algú  

 AB3. He dit a altres persones paraules malsonants sobre algú  

 AB4. He amenaçat a algú  
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 AB5. He robat o he espatllat alguna cosa d'algú  

 AB6. He exclòs o ignorat a algú  

 AB7. He difós rumors sobre algú 

Ítems del qüestionari de cyberbullying (Del Rey et al., 2015). V: victimització; B: assetjament 

 CybV1. Algú m'ha dit paraules malsonants o m'ha insultat usant l'email o SMS. 

 CybV2. Algú ha dit a altres paraules malsonants sobre mi usant internet o SMS.  

 CybV3. Algú m'ha amenaçat a través de missatges en internet o SMS.  

 CybV4. Algú ha piratejat el meu compte de correu i ha tret la meva informació personal.  

 CybV5. Algú ha piratejat el meu compte i s'ha fet passar pel meu  

 CybV6. Algú ha creat un compte fals per a fer-se passar per mi.  

 CybV7. Algú ha penjat informació personal sobre mi en internet.  

 CybV8. Algú ha penjat vídeos o fotos compromeses meves en internet.  

 CybV9. Algú ha retocat fotos meves que jo havia penjat en internet.  

 CybV10. He estat exclòs o ignorat d'una xarxa social o de xat.  

 CybV11. Algú ha difós rumors sobre mi per internet.  

 CybB1. He dit paraules malsonants a algú o li he insultat usant SMS o missatges en internet.  

 CybB2. He dit paraules malsonants sobre algú a altres persones en missatges per internet o per SMS 

 CybB3. He amenaçat a algú a través de SMS o missatges en internet.  

 CybB4. He piratejat el compte de correu d'algú i he robat la seva informació personal.  

 CybB5. He piratejat el compte d'algú i m'he fet passar per ell/ella.  

 CybB6. He creat un compte fals per a fer-me passar per una altra persona.  

 CybB7. He penjat informació personal d'algú en internet.  

 CybB8. He penjat vídeos o fotos compromeses d'algú en internet.  

 CybB9. He retocat fotos o vídeos d'algú que estaven penjats en internet.  

 CybB10. He exclòs o ignorat a algú en una xarxa social o xat.  

 CybB11. He difós rumors sobre algú en internet. 

Competències emocionals: Versió espanyola del DERS: Difficulties in Emotion Regulation 

Scale (Hervás & Jódar, 2008). (I5) 

L‟Escala de Dificultats a la Regulació Emocional (DERS; Gratz i Roemer, 2004) s‟ha triat per 

cobrir de manera adequada la variable objecte d'estudi (V6). Avalua diferents aspectes de la 

desregulació emocional a través de 36 ítems amb una escala Likert de 5 punts (de “Gairebé 

mai/0-10% de les vegades” a “Gairebé sempre/90- 100% de les vegades”). L'aspecte més 

significatiu de l'adaptació al castellà és la reducció de factors i ítems respecte a l'escala 

original. L'escala proposada consta de 28 ítems, mentre que l'original presentava 36 ítems. 

Quant a la distribució dels ítems, els autors de l'escala van proposar 6 factors, mentre que en 

la mostra espanyola trobam una estructura de 5 factors. En concret, l‟ítem denominat 

“Descontrol emocional” prové de dos factors segons l'estudi original; “Dificultats en el 

control d'impulsos” i “Accés limitat a estratègies de regulació” (veure Taula 5). 

Taula 5. Factors i ítems del qüestionari, DERS. 
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Factors 

emocionals 

Ítems 

Descontrol 03. Visc les meves emocions com una cosa desbordant i fora de control. 
13. Quan em trobo malament, perdo el control. 
14. Quan em trobo malament, crec que estaré així durant molt de temps. 
15. Quan em trobo malament, crec que acabaré sentint-me molt deprimit.   
17. Quan em trobo malament, em sento fora de control. 
22. Quan em trobo malament, tinc dificultats per a controlar el meu comportament.   
25. Quan em trobo malament, crec que donar-me tornades en això és tot el que puc fer. 
26. Quan em trobo malament, perdo el control sobre el meu comportament.  
28. Quan em trobo malament, les meves emocions semblen desbordar-se. 

Rebuig 10. Quan em trobo malament, m'enfado amb mi mateix per sentir-me d'aquesta manera.  

11. Quan em trobo malament, em fa vergonya sentir-me d'aquesta manera.  

18. Quan em trobo malament, em sento avergonyit amb mi mateix per sentir-me d'aquesta 

manera. 

19. Quan em trobo malament, em sento com si fos una persona feble. 

20. Quan em trobo malament, em sento culpable per sentir-me d'aquesta manera.  

23. Quan em trobo malament, m'irrito amb mi mateix per sentir-me d'aquesta manera.  

24. Quan em trobo malament, començo a sentir-me molt mal sobre mi mateix. 
Interferència  12. Quan em sento malament, tinc dificultats per a completar treballs.  

16. Quan em trobo malament, em resulta difícil centrar-me en altres coses.  

21. Quan em trobo malament, tinc dificultats per a concentrar-me.  

27. Quan em trobo malament, tinc dificultats per a pensar sobre qualsevol altra cosa. 
Desatenció  02. Paro esment a com em sento.  

06. Estic atent als meus sentiments.  

07. Dono importància al que estic sentint.  

09. Quan em trobo malament, reconec les meves emocions. 
Confusió  01. Percebo amb claredat els meus sentiments.  

04. No tinc ni idea de com em sento.  

05. Tinc dificultats per a comprendre els meus sentiments.  

08. Estic confús sobre el que sento.  

Intel·ligència emocional: adaptació espanyola del TMMS: Trait Meta-Mood Scale 

(Fernández-Berrocal, Extremera, & Ramos, 2004). (I6) 

La Trait Meta-Mood Scale de Salovey et al. (1995) es va triar per cobrir de manera adequada 

la variable objecte d'estudi en aquest treball (V6). És una escala tret que avalua el 

metaconeixement dels estats emocionals mitjançant 48 ítems. L‟adaptació al castellà 

(Fernández-Berrocal, Extremera, & Ramos, 2004) conté 24 ítems amb les quals s‟avalua amb 

validesa i fiabilitat les destreses amb les quals podem ser conscients de les nostres pròpies 

emocions així com de la nostra capacitat per a regular-les. Conté tres dimensions claus de la 

intel·ligència emocional amb 8 ítems cadascuna d'elles.  

Dimensions de la Intel·ligència Emocional (IE) en el test (veure ítems a la Taula 6):  

Atenció emocional: Esser capaç de sentir i expressar els sentiments de manera adequada. 

Claredat de sentiments: Comprendre bé els meus estats emocionals. 

Reparació emocional: Esser capaç de regular els estats emocionals correctament. 
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Taula 6. Ítems inclosos dins el TMMS-24.  

1 2 3 4 5 

Gens d'Acord Una mica d'Acord Bastant d'acord Molt d'Acord Totalment d'acord 

 
1. Presto molta atenció als sentiments. 1 2 3 4 5 

2. Normalment em preocupo molt pel que sento. 1 2 3 4 5 

3. Normalment dedico temps a pensar en les meves emocions 1 2 3 4 5 

4. Penso que val la pena parar esment a les meves emocions i estat d'ànim. 1 2 3 4 5 

5. Deixo que els meus sentiments afectin els meus pensaments 1 2 3 4 5 

6. Penso en el meu estat d'ànim constantment. 1 2 3 4 5 

7. Sovint penso en els meus sentiments 1 2 3 4 5 

8. Prest molta atenció a com em sento 1 2 3 4 5 

9. Tinc clars els meus sentiments 1 2 3 4 5 

10. Sovint puc definir els meus sentiments 1 2 3 4 5 

11. Gairebé sempre sé com em sento 1 2 3 4 5 

12. Normalment conec els meus sentiments sobre les persones 1 2 3 4 5 

13. Sovint m'adono dels meus sentiments en diferents situacions 1 2 3 4 5 

14. Sempre puc dir com em sento 1 2 3 4 5 

15. A vegades puc dir quines són les meves emocions 1 2 3 4 5 

16. Puc arribar a comprendre els meus sentiments 1 2 3 4 5 

17. Encara que a vegades em sento trist, solc tenir una visió optimista 1 2 3 4 5 

18. Encara que em senti malament, procuro pensar en coses agradables 1 2 3 4 5 

19. Quan estic trist, penso en tots els plaers de la vida 1 2 3 4 5 

20. Intento tenir pensaments positius encara que em senti malament 1 2 3 4 5 

21. Si dono massa voltes a les coses, complicant-les, tracte de calmar-me 1 2 3 4 5 

22. Em preocupo per tenir un bon estat d'ànim 1 2 3 4 5 

23. Tinc molta energia quan em sento feliç 1 2 3 4 5 

24. Quan estic enfadat intent canviar el meu estat d'ànim 1 2 3 4 5 

Avaluació 

Atenció emocional: sumar puntuació de l‟ítem 1 al 8 

Claredat: sumar puntuació de l‟ítem 9 al 16 

Reparació: sumar puntuació de l‟ítem 17 al 24  

S‟ha de mirar la puntuació en cadascuna de les taules que es presenten. Es mostren els punts 

de tall per a homes i dones, perquè existeixen diferències en les puntuacions per a cadascun 

d'ells (veure Taula 7).  

La veracitat i la confiança dels resultats obtinguts depenen del sincer que hagi estat en 

respondre a les preguntes. 

Taula 7. Puntuacions en l‟escala TMMS.  

Puntuacions 

Escala Homes Dones 

Atenció Escassa < 21 <24 

Adequada 22 a 33 25 a 35 

Excessiva > 33 > 36 
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Claredat Escassa < 25 < 23 

Adequada 26 a 35 24 a 34 

Excel·lent > 36 > 35 

Reparació Escassa < 23 < 23 

Adequada 24 a 35 24 a 34 

Excel·lent > 36 > 35 

Prova de personalitat: BFQ-NA: Big Five Questionnaire per a Nens i Adolescents (Del 

Barrio, Carrasco, & Holgado, 2006). (I7) 

El BFQ-NA (Big Five Questionnaire- Niños y Adolescentes) creat per Barbaranelli, Caprara y 

Rabasca (Barbaranelli, Caprara & Rabasca, 1998; Barbaranelli, Caprara, Rabasca & 

Pastorelli, 2003), y posteriorment adaptat al castellà (Carrasco, Holgado & Del Barrio, 2005; 

Del Barrio, Carrasco & Holgado, 2006), s‟ha triat per cobrir de manera adequada la variable 

objecte d'estudi en aquest treball (V8). És un instrument dissenyat per a l'avaluació de la 

personalitat infantil i adolescents. Inclou un total de 65 ítems que es valoren mitjançant una 

escala amb cinc alternatives: 5; gairebé sempre, 4; moltes vegades, 3; algunes vegades, 2; 

poques vegades i 1; gairebé mai. El conjunt d'aquests ítems s'agrupen en les cinc dimensions 

de personalitat descrites pel model dels Cinc Grans (Costa & McCrae, 2008) veure Taules 8 i 

9:  

Taula 8. Dimensions de personalitat, Model dels Cinc Grans. BFQ-NA.  

Consciència És la dimensió que avalua autonomia, ordre, precisió i el compliment de normes i compromisos. 

Amabilitat: Entesa com la preocupació i sensibilitat cap als altres i les seves necessitats. 

Inestabilitat 

emocional:  

Agrupa un grup d'elements relatius a sentiments d'ansietat, depressió, descontentament o ira. 

Extraversió:  Fa referència a aspectes com la creativitat, entusiasme, assertivitat o autoconfiança. 

Obertura:  

 
Inclouen elements d'aspectes tant intel·lectuals, principalment escolars, com d'interessos 

culturals, fantasia, creativitat i interès en una altra gent o cultures. 

 

Taula 9. Ítems i relació amb dimensió de personalitat, BFQ-NA. 

Dimensió  Ítem 

Consciència 3. Faig les coses amb atenció i sense distraure‟m 

7. Treball molt i amb ganes 

12. Aprenc fàcilment les coses que estudio a l‟escola 

18. Quan el professor demana responc bé  

20. Poso molta perseverança en les coses que faig 

22. A classe em concentro en les coses que faig. 

25. Quan he acabat els exercicis, els repasso moltes vegades per veure si he fet tot bé. 

28. Respecto les regles i l‟ordre 

34. Si em compromet a alguna cosa, ho mantinc 

37. La meva habitació està ordenada 

39. Quan vull fer alguna cosa, no m‟entretinc i ho faig ràpid. 

44. Quan començ alguna cosa he d'acabar-ho costi el que costi 

48. M‟agrada tenir totes les coses de l‟escola ben ordenades. 
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53. Només jugo després d‟haver acabat els deures. 

55. M‟agrada fer bromes 

56. Difícilment em distrec 

65. Compleixo amb les meves obligacions.  

Amabilitat 2. Comparteixo les meves coses amb els altres 

11. Sóc correcte i honrat amb els altres 

13. Me n‟adono quan els altres necessiten ajuda 

16. M‟agrada fer regals 

21. Si algú em fa una malifeta li perdono  

27. Tracte als meus amics afectuosament 

32. Em comporto amb els altres amb molta amabilitat 

38. Responc a altres persones amb educació. 

45. Si un company de classe té dificultats, l‟ajudo. 

47. Em fio dels altres 

51. Tracte bé fins i tot a les persones que em resulten antipàtiques  

60. Penso que les altres persones són bones i honrades  

64. Deixo que els altres utilitzin les meves coses 

Inestabilitat 4. Em poso nirviós per beneitures 

6. Estic malhumorat 

8. Discuteixo acaloradament amb els altres. 

15. M‟enfado amb facilitat 

17. Em barallo amb els altres 

29. M‟ofenc fàcilment 

31. Estic trist  

41. Tinc poca paciència 

49. Perd la calma amb facilitat 

54. Faig les coses precipitadament  

58. Ploro 

61. Me preocupen coses sense importància 

Extraversió 1. Tinc ganes de veure a altres persones 

14. M‟agrada molt moure‟m i estar actiu 

19. M‟agrada estar en companyia d‟altres 

23. Em resulta fàcil dir als altres el que penso 

26. Dic el que penso 

35. Faig qualsevol cosa per no avorrir-me 

40. M‟agrada parlar amb els altres 

42. Convenç als altres del que penso 

40. M‟agrada parlar amb els altres 

50. Quan parlo, els altres m‟escolten i fan el que jo dic. 

57. Faig amistat fàcilment 

63. Sóc molt alegre i vivaç 

Apertura 5. Sé moltes coses 

9. M‟agrada competir amb els companys 

10. Tinc una gran fantasia 

24. M‟agrada llegir llibres 

30. Quan el mestre explica alguna cosa, l‟entenc tot d‟una  

33. M‟agraden els programes de ciències de televisió. 

36. M‟agrada veure les notícies i saber el que ocorre al món. 

43. Sóc capaç d‟inventar jocs nous i divertits 

46. Se‟m donen bé els problemes de matemàtiques. 

52. M‟agrada conèixer i aprendre coses noves 

59. M‟agradaria molt viatjar i conèixer el mode de vida d‟altres pobles/cultures. 

62. Entenc les coses immediatament  

Historial de rendiment acadèmic: qualificacions per matèria i curs. (I8) 

Es recopilarà tota la informació possible del rendiment acadèmic dels estudiants de la mostra 

per poder cobrir de manera adequada la variable objecte d'estudi en aquest treball (V4).  
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Habilitats socials, ajust escolar i personal, i símptomes emocionals: adaptació espanyola del 

BASC: Behavior Assessment System for Children (González, Fernández, Pérez, & 

Santamaría, 2004). (I9) 

El Sistema d'Avaluació de la Conducta de Nins i Adolescents (BASC; Reynolds i Kamphaus, 

1992) en la seva edició espanyola (González, Fernández, Pérez, i Santamaría, 2004), es va 

triar per cobrir de manera adequada les variables objecte d'estudi en aquest treball (V3), (V5), 

(V6), (V8) i (V11). 

Aquest instrument té com a objectiu l'avaluació de diverses dimensions clíniques i adaptatives 

en subjectes de 3 a 18 anys. Aquesta avaluació es realitza a través de tres fonts: pares, tutors i 

el propi subjecte (autoinforme; només a partir dels 8 anys), gràcies a uns qüestionaris 

diferenciats per les etapes d‟Infantil (1), Primària (2) i Secundària (3). A més, el BASC inclou 

una història estructurada del desenvolupament i un sistema d'observació de l'estudiant per a 

registrar i classificar la conducta observada directament a l'aula. 

Els qüestionaris aplicats al tutor (T) i als pares (P) consten de les següents escales: 

1- Escales Clíniques. Avaluen conductes desadaptatives, com ara: Agressivitat, Hiperactivitat, Problemes de 

conducta, Problemes d‟atenció, Problemes d‟aprenentatge, Atipicitat, Depressió, Ansietat, Retraïment i 

Somatització.   

2- Escales Adaptatives. Avaluen conductes positives, com ara: Adaptabilitat, Habilitats socials, Lideratge i 

Habilitats per a l'estudi.  

 3- Dimensions Globals.  Es tracta de resums o síntesis de les escales anteriors:  

- Exterioritzar problemes: Aquesta dimensió engloba les escales d'Agressivitat, Hiperactivitat i 

Problemes de Conducta, denominada també "conducta insuficientment controlada". Puntuacions altes 

indiquen conducta pertorbadora que causen problemes a professors i companys. 

- Interioritzar Problemes: Aquesta dimensió engloba les escales d‟Ansietat, Depressió i Somatització, 

denominada també com a "conducta excessivament controlada". Puntuacions altes indiquen que el nin o 

nina s‟autocontrola tant que sofreix problemes interns. 

- Problemes escolars: Aquesta dimensió engloba les escales Problemes d'Atenció i Problemes 

d'Aprenentatge. Puntuacions altes indiquen que el nin presenta problemes de rendiment escolar. 

- Habilitats Adaptatives: Aquesta dimensió engloba les escales Adaptabilitat, Habilitats Socials i 

Lideratge. Puntuacions altes indiquen que el nin disposa d'habilitats prosocials que li fan portar-se bé 

amb els altres. 

- Índex de Símptomes Comportamentals (ISC) recull totes les escales de conducta problemàtica 

(Agressivitat, Hiperactivitat, Problemes d'Atenció, Atipicitat, Ansietat i Depressió). 

D'altra banda, l‟Autoinforme de Personalitat s'aplica a partir dels 8 anys; denominat S2 (8 a 

12 anys) i S3 (12 a 18 anys).  



37 

 

Aquests qüestionaris aplicats als propis alumnes consten de les següents escales: 

1- Escales Clíniques: Avaluen característiques negatives o no desitjables, com ara: Actitud Negativa cap al 

col·legi, Actitud Negativa cap als professors, Cerca de sensacions,  Atipicitat, Locus de control, Somatització, 

Estrès social, Ansietat, Depressió i Sentit d'incapacitat.  

2- Escales Adaptatives. Avaluen característiques desitjables i positives, com ara: Relacions interpersonals, 

Relacions amb els pares, Autoestima i Confiança en si mateix. 

3- Dimensions Globals. Es tracta de resums o síntesis de les anteriors escales:  

- Desajustament clínic: Consta de les escales d'Ansietat, Atipicitat, Locus de Control i (Somatització a 

l‟S-3). Puntuació alta en aquesta dimensió revela problemes importants. 

- Desajustament escolar: Consta de les escales Actitud negativa cap al col·legi, Actitud negativa cap als 

professors i (S-3 Cerca de Sensacions). 

- Ajust personal: Consta de les escales Relacions interpersonals, Relacions amb els pares, Confiança en si 

mateix i Autoestima. Valors alts indiquen bon ajust, mentre que puntuacions baixes indiquen 

insuficients habilitats d'afrontament. 

- Índex de Símptomes Emocionals (ISE): Engloba Ansietat, Relacions Interpersonals, Autoestima, Estrès 

Social, Depressió i Sentit d'Incapacitat. Puntuacions altes en aquest índex revelen un trastorn emocional 

greu. 

- La tríade EAD: Si les 3 escales de l‟ISE (Estrès Social, Ansietat i Depressió) té puntuació de 65 o més 

s'hauria de contemplar el risc de desequilibri imminent o el de suïcidi, sobretot en adolescents. 

En aquest estudi s‟aplicarà la versió T-2 d'aquesta prova, és a dir, la corresponent als 

qüestionaris aplicats als tutors per nins de 6 a 12 anys d'edat, d'acord amb les edats dels nins 

que comprenen la mostra descrita. La versió T-2 es compon de 149 afirmacions, les quals es 

contesten seguint una escala de Likert amb quatre punts: des de la A ("Mai") fins a la D 

("Gairebé sempre"). Així mateix, s‟aplicarà la versió S-2 d‟aquesta prova que correspon als 

qüestionaris d‟autoinforme per nins d‟entre 8 i 12 anys, dins la franja d‟edat de la mostra 

descrita. La versió S-2 es compon de 146 declaracions, les quals es contesten amb V 

(“vertader”) o F (“fals”). Les normes de correcció i interpretació es poden consultar a la Taula 

10.  

Taula 10. Normes de correcció i interpretació, BASC. 

CLASSIFICACIÓ DE LES ESCALES I DE LES PUNTUACIONS COMPOSTES 

CLASSIFICACIÓ RANGS DE PUNTUACIONS T 

ESCALES ADAPTATIVES ESCALES CLÍNIQUES 

Molt Alt Clínicament significatiu 70 o més 

Alt En Risc 60-69 

Mitjà Mitjà 41-59 

En Risc Baix 31-40 

Clínicament significatiu Molt Baix 30 o menys 

La puntuació T és la puntuació típica que té una mitjana de 50 i desviació típica de 10. 
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Índexs de validesa i tendència de resposta: 

Índex F: La tendència a respondre de forma excessivament negativa sobre comportaments, 

percepcions o emocions del nin es denomina “Fals negatiu”. Es puntua comptant el nombre 

d'elements contestats “gairebé sempre” a descripció de conducta negativa o “mai” a la 

positiva (qüestionaris P i T). En el S s'agafen els elements extremadament negatius als quals 

el nin respon vertader o elements positius als quals respon fals. 

Índex V: El qüestionari S està format per cinc enunciats sense sentit o molt poc plausibles. Si 

es marquen dos o més d'aquests enunciats com a vertader, s‟invalida la prova.  

Índex de consistència de les respostes (ICR): Es comparen les respostes d'elements altament 

correlacionats per detectar qüestionaris no consistents internament. 

Índex de patró de respostes (PTR): S‟invaliden qüestionaris contestats seguint patrons de 

respostes; una seqüència cíclica de respostes (exemple: veritable, fals, veritable, fals…) o una 

seqüència de respostes successives i idèntiques a un gran nombre d'elements. 

Intel·ligència no verbal: Test de Raven (Raven, Court, & Raven, 1995). (I10) 

El test de les matrius progressives de Raven (Raven, Court, & Raven, 1995) és una prova 

psicomètrica que té com a objectiu principal mesurar el nivell d'intel·ligència no verbal. Es va 

triar per cobrir la necessitat d‟avaluació de la mostra d‟estudi, composta per nins i adolescents 

d'entre 8 i 14 anys amb història de dificultats d'adquisició del llenguatge o retards del 

llenguatge però que no presenten discapacitat intel·lectual (ni dificultats auditives, ni 

problemes neurològics). Aquest instrument es basa en administrar 60 matrius o problemes 

repartits en 5 sèries. Aquestes matrius tenen una sanefa o una composició geomètrica amb un 

buit que ha de ser completat amb alguna de les opcions que es mostren en la part inferior de 

les làmines.  

Cada problema resolt satisfactòriament compta com un encert. Existeixen diferents versions i 

escales del mateix test per a mesurar la intel·ligència no verbal en diferents grups de població: 

- SPM: A l'escala original la puntuació màxima equival al nombre d‟ítems totals, en 

aquest cas 60. (Sèries A, B, C, D i E; 12 ítems cada sèrie) 
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- CPM: A l‟escala dissenyada per a nins de 4 a 9 anys, la puntuació màxima és de 36 

punts. (Sèries A, AB i B; 12 ítems cada sèrie) 

- APM: A l‟escala adaptada a l'examen de la intel·ligència en adolescents i adults amb 

altes capacitats, la sèrie I conté una puntuació màxima de 12 punts (12 ítems) i la sèrie 

II de 36 punts (Separada en tres parts de 12 ítems cada una; 1-12,13-24 i 25-36).  

Una vegada sumats tots els encerts cal comprovar la consistència d'aquesta puntuació. Per a 

això, s‟ha d‟observar si en les 5 sèries, el nombre d'errors és aproximadament el mateix. 

Segons la fitxa tècnica del test de Raven, no pot haver-hi una diferència de més de dos errors 

en cada sèrie. Després, s‟ha de consultar la taula de percentils (Pc) segons l'edat del subjecte i 

comparar-lo amb la taula d'intel·ligència que relaciona cada rang amb una capacitat 

intel·lectual, per exemple; el quocient intel·lectual –QI- (veure QI a les Taules 11,12 i 13, i les 

conversions a puntuacions centils a la Taula 13).  

Taula 11. Escala general SPM nins, Test de Raven.  

 

 

Taula 12. Escala general SPM adolescents i adults, Test de Raven. 
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Taula 13. Escala de color CPM, Test de Raven.  

 

Taula 14. Conversió entre Puntuacions centils (Pc) a altres escales, Test de Raven.  

 

Escala de cinc punts o graus de capacitat intel·lectual. 

- Grau I o 'intel·lectualment superior', quan la puntuació centil és igual o superior a 95. 

- Grau II o 'clarament per sobre de la mitjana en capacitat intel·lectual', quan la puntuació centil es trobi 

en l'interval 75-94. Es pot designar com a grau II+ si el centil està en l'interval 90-94. 

- Grau III o 'intel·lectualment dins la mitjana en capacitat intel·lectual', si el centil es troba entre els 

valors 25 i 75, és a dir en l'interval 26-74. Es pot utilitzar el símbol III+ si supera el valor 50 i III- si està 

per sota de 50. 

- Grau IV o 'clarament per sota de la mitjana en capacitat intel·lectual', si el centil es troba en l'interval 6-

25 (i com IV- si és igual o inferior a 10). 

- Grau V o 'amb dèficit intel·lectual', si el centil és igual o inferior a 5. 
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Estructura social: Qüestionari d‟avaluació de les relacions entre iguals CESC: Conducta i 

Experiències Socials a Classe (Collell, & Escudé, 2006). (I11) 

El CESC, basat en el model de Coie, Dodge i Coppotelli (1982), és un qüestionari dissenyat 

per avaluar les relacions entre iguals en alumnes de 9 a 14 anys. Es va triar per cobrir de 

manera adequada l‟objecte principal d'estudi en aquest treball; l'assetjament escolar en 

alumnes amb dificultats del llenguatge i la variable (V11). Aquest sociograma identifica els 

alumnes implicats en conductes de maltractament físic, verbal i relacional, tant en el rol 

d‟agressor com en el de víctima, així com els alumnes que presenten conductes prosocials. 

Es passa a nivell col·lectiu i de manera anònima. Si hi ha alumnes que per qualsevol motiu no 

pot o no l‟ha pogut fer amb el grup es passa de manera individual. Els resultats només són 

complets si es passa a TOTS els alumnes del grup. Per a l‟administració de la prova es 

necessita el full d‟instruccions amb les preguntes que s‟hauran de llegir en veu alta i repetir si 

cal. Cada alumne necessita el full de respostes i la llista numerada amb el nom dels alumnes 

de la classe, ja que al full de respostes s‟ha de posar el nombre que li correspon a l‟alumne en 

concret i no el seu nom. Es poden ordenar els noms per ordre alfabètic o per ordre de llista 

habitual, si els alumnes ja estan familiaritzats amb ella, perquè siguin fàcilment identificables. 

Els alumnes han de nomenar tres companys i/o companyes de classe que compleixin el 

requisit que es demana en cada ítem (nominació entre iguals).  

Els càlculs es fan per a cada grup classe d‟alumnes. Se sumen les nominacions que té cada 

alumne en cada ítem, es calcula la mitjana i la desviació estàndard. Després s‟agrupen els 

ítems en factors (agressivitat, victimització i prosocialitat) i subescales (física, verbal i 

agressió relacional) i es tornen a estandarditzar. Es prenen com a significatives les 

puntuacions > 1. Així tindrem alumnes que puntuen significativament en agressivitat i 

victimització (física, verbal i agressió relacional) i prosocialitat (veure Taula 15). 

Taula 15. Descripció dels ítems, CESC. 

Estatus social: 1. M‟agrada / Em cau bé 

2. No m‟agrada / No em cau bé 

12. Els teus amics i amigues (no es comptabilitza) 

Agressió física: 5. Pega els altres, dóna empentes 

Agressió verbal: 8. Insulta 

Agressió relacional: 3. Parla a l‟orella / Fa córrer rumors 

6. No deixa participar 

Prosocialitat: 4. Ajuda els altres 

7. Anima els altres 

Victimització: 9. A qui donen empentes o peguen? 
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10. A qui insulten o ridiculitzen? 

11. A qui no deixen participar? 

El sociograma, també treballa amb puntuació estandarditzada i proporciona informació 

individual, descrivint l'adscripció de cada alumne a un determinat grup sociomètric a partir de 

diversos indicadors: Populars, Rebutjats, Ignorats i Controvertits.   

Populars (moltes tries positives i poques negatives): 

- La diferència entre la puntuació de tries positives i negatives és > 1 

- La puntuació en tries positives és > 0 

- La puntuació en tries negatives és < 0 

Rebutjats (moltes tries negatives i poques positives): 

- La diferència entre la puntuació de tries positives i negatives és < 1 

- La puntuació en tries positives és < 0 

- La puntuació en tries negatives és > 0 

Ignorats (poc impacte social: poques tries positives i poques negatives): 

- La puntuació estandarditzada de la suma de tries positives i negatives és < 1 

- La puntuació en tries positives és < 0 

- La puntuació en tries negatives és < 0 

Controvertits (molt impacte social: moltes tries positives i moltes negatives): 

- La puntuació estandarditzada de la suma de tries positives i negatives (impacte) és > 1 

- La puntuació en tries positives és > 0 

- La puntuació en tries negatives és > 0 

2.4 Hipòtesis  

La hipòtesi principal (H1) que es planteja és l'associació entre la presència de dificultats en 

l'adquisició del llenguatge i l'assetjament escolar. Aquesta associació potser estigui 

relacionada amb factors com les habilitats lingüístiques, de comunicació i socials, i amb 

factors educatius, cognitius, sociodemogràfics i conductuals.  

(H2) La presència d‟habilitats socials i un apropiat rendiment acadèmic pot suposar un factor 

de protecció cap a l'aparició i manteniment de l'assetjament escolar. 

(H3) Quant als factors psicològics, s'espera que una regulació emocional adequada i orientada 

cap a la reavaluació positiva dels esdeveniments, així com un bon funcionament executiu 

contribueixin a minimitzar els efectes adversos de l'assetjament sobre el benestar de les 

víctimes.  

(H4) Respecte als factors de personalitat, esperem que un caràcter que combini l'alta 

extraversió i el baix neuroticisme contribueixi tant a reduir la probabilitat de veure's 

involucrat en episodis d'assetjament escolar com a pal·liar les conseqüències psicològiques 

produïdes per aquests episodis.  
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(H5) En la mateixa línia, s'espera que un context sociodemogràfic favorable, amb elevats 

índexs de suport social a diferents nivells, i especialment en el seu grup de referència o classe, 

redundi en un millor pronòstic quant al desencadenament i afrontament de l'assetjament 

escolar. 

2.5 Disseny 

L‟estudi que es planteja és de tipologia quasi-experimental per tant comporta l‟avaluació dels 

participants mitjançant proves de diferent caire. Aquestes proves s‟administraran tant al grup 

quasi-experimental (objecte d‟aquest estudi) com al grup control (seleccionats per l‟edat, 

sexe, llengua materna i nivell socioeducatiu similar al grup experimental) que exerceix la 

funció comparativa per a l‟estudi en qüestió. Cada un dels instruments seleccionats són triats 

o bé per a la selecció dels participants de l‟estudi o bé per respondre a les variables objecte 

d‟estudi d‟aquest treball.  

Per a la selecció dels participants s‟administraran les proves CELF-5 (Semel, Wigg, & 

Secord, 2018) i el Test de Raven (Raven, Court, & Raven, 1995) les quals ens serviran per 

formar ambdós grups; Grup Experimental i Grup Control. Una vegada estiguin els grups 

formats es procedirà a administrar les proves o qüestionaris esmentats a l‟apartat 

d‟instruments.  

Els resultats s‟analitzaran i s‟avaluaran amb la intenció de refutar o corroborar les hipòtesis 

plantejades en aquest Treball de Fi de Grau. Posteriorment, les dades obtingudes seran 

facilitades al projecte d‟investigació del Grup I+DEL (Investigation, Development, 

Education, Language): Dificultades de la adquisición del lenguaje y su relación con el acoso 

escolar. Factores explicativos y mediadores, i seran útils per al posterior estudi longitudinal, 

la qual cosa donarà continuïtat a la feina realitzada (veure Figura 1). 

http://idel.uib.cat/
http://idel.uib.cat/
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Figura 1. Esquema del Treball 

 

2.6 Procediment 

Per a la selecció dels participants, 4 nins i adolescents d'entre 8 i 14 anys amb història de 

dificultats d'adquisició del llenguatge o retards del llenguatge i que no presentin dificultats 

auditives, problemes neurològics ni discapacitat intel·lectual se comprovarà el nivell de 

llenguatge amb el CELF-5 (Semel, Wigg, & Secord, 2018) i la intel·ligència no verbal amb el 

Test de Raven (Rayen, Court, & Raven, 1995). En cada classe en la qual es trobi un infant 

amb les característiques requerides, seleccionarem també un altre d'edat, sexe, llengua 

materna i nivell socioeducatiu similar, però sense dificultats del llenguatge perquè exerceixi 

de control.  

Per classificar al Grup Experimental, els subjectes han d‟obtenir una puntuació per baix o al 

límit a la prova CELF-5 (Semel, Wigg, & Secord, 2018) i obtenir una puntuació per damunt 

el límit al Test de Raven (Rayen, Court, & Raven, 1995). Per classificar al Grup Control, els 

subjectes no han de rebre cap servei especial i han d‟obtenir una puntuació superior al límit a 

la prova CELF-5 (Semel, Wigg, & Secord, 2018). Totes les avaluacions del llenguatge i la 

cognició, així com les destinades a avaluar les variables objecte d‟estudi, es realitzaran al 

centre escolar al qual assisteixen els participants. Totes les proves s‟administraran seguint les 

indicacions especificades a l‟apartat d‟instruments. Les diferents proves de llenguatge i 

cognitives s‟amistaran als alumnes tots sols amb l‟administrador, a una sala el més silenciosa 

possible. Cal tenir contacte previ amb els alumnes per intentar crear un vincle de confiança 

amb la finalitat de què l‟alumne se senti còmode, ja que la fiabilitat dels resultats de moltes de 

les proves dependrà de la sinceritat del participant.  
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3. DISCUSSIÓ 

Aquest Treball de Fi de Grau va tenir com a objectiu principal investigar la possible relació 

entre les dificultats d'adquisició del llenguatge i l'assetjament escolar, així com l'anàlisi de les 

variables que poden intervenir en aquesta relació. Com s‟ha comentat anteriorment en el 

present treball, l‟estudi no es va poder dur a terme i es va substituir per una proposta d‟estudi 

futura i una revisió exhaustiva de la literatura científica.  

La literatura científica consultada ha permès analitzar tant l‟objecte principal d‟estudi com el 

paper de les variables, tant en relació amb l'aparició (precursors) com el manteniment i la 

repercussió (conseqüències) sobre el benestar psicològic de les persones que pateixen o han 

patit assetjament escolar, així com els factors de protecció i risc com poden ser les habilitats 

lingüístiques i socials o els factors educatius, cognitius, i socioeconòmics. 

Amb aquesta revisió ha quedat patent l‟evidència de l‟assetjament a les escoles i la 

vulnerabilitat i el risc que corren els alumnes amb Necessitats Específiques de Suport 

Educatiu (NESE) i més concretament, els alumnes amb dificultats del llenguatge (amb 

Trastorn Específic del llenguatge, o DLD –Developmental Language Disorder–, en la seva 

nomenclatura actual). Segons dades de l'estudi elaborat per Save the Children (Sastre, 2016) 

un 9,3% d'una mostra de més de 21.000 estudiants espanyols d'entre 12 i 16 anys, considera 

haver sofert assetjament escolar en els darrers dos mesos. La baixa autoestima és el factor 

comú entre els agressors i els agredits per tant, per a evitar aquest tipus de conductes, 

resultaria determinant reforçar l'educació emocional però, també, l'adquisició d'habilitats 

socials i de valors de convivència. Treballs com aquest han proposat combatre aquest 

fenomen des de la prevenció però no hi ha suficient informació sobre els seus efectes a mitjà i 

llarg termini en algunes poblacions de risc com són els alumnes amb Necessitats Específiques 

de Suport Educatiu (NESE). Altres estudis com el de Monjas, Martín-Antón, García-Bacete, 

& Sanchiz, (2014) evidencien que aquests alumnes sofreixen alts nivells d'assetjament i 

intimidació per part dels seus companys en comparació amb la resta d'alumnat sense 

dificultats d'aprenentatge. Els alumenes NESE són més rebutjats, tenen pitjor reputació social 

i els seus professors els qualifiquen com menys competents socialment, victimitzats i menys 

acceptats pels seus iguals. La incògnita en aquesta afirmació és si la idea que tenen els 

professors dels seus alumnes NESE és una idea preconcebuda; un etiquetatge que se‟ls 

adjudica a l‟alumnat amb dificultats, o si és realment una observació i una anàlisi de les 

relacions dels seus alumnes, ja que moltes vegades el traspàs d‟informació entre mestres 
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d‟altres anys i les experiències personals amb aquest tipus d‟alumnat fan que es generalitzi i 

no es vegi a l‟alumne com un individu independent i únic.   

Referent als alumnes amb dificultats del llenguatge, els estudis consultats apunten a una 

estreta relació entre presentar dificultats del llenguatge i patir assetjament escolar. Així doncs, 

Rice (2016), Durkin & Conti-Ramsden (2007, 2010) i Knox & Conti-Ramsden (2003, 2007) 

afirmen que, d'entre diverses problemàtiques de l'aprenentatge, les persones amb dificultats 

específiques del llenguatge (DLD) es troben en major risc, tant de tenir relacions de pitjor 

qualitat entre iguals, com de patir assetjament escolar per part dels seus companys. Durkin & 

Conti-Ramsden (2007) afegeixen que la capacitat del llenguatge és predictiva de la qualitat 

d'amistat dels adolescents, fins i tot quan es controlen altres característiques de comportament 

que se sap que influeixen en les relacions amb els companys com el comportament 

problemàtic o el comportament prosocial. Per altra banda, Knox & Conti-Ramsden (2007) no 

han trobat cap efecte predictiu significatiu d‟intimidació cap als alumnes amb dificultats del 

llenguatge en les proves de QI (Quocient Intel·lectual) de llenguatge, d‟alfabetització, 

d‟amistat ni de capacitat pro-social. No obstant això, els autors determinen que els 

participants amb DLD reben considerablement més burles i intimidació que els participants 

amb desenvolupament típic (DT), a més de trobar una relació significativa de símptomes 

d‟ansietat i depressió als participants amb DLD assetjats. Harrison (2011) en una revisió, 

també troba relació entre el trastorn del llenguatge i la manifestació d‟alts nivells ansietat i 

depressió relacionats amb les dificultats de relació amb els iguals. Per tant, ens trobam amb 

nins i adolescents amb problemes psicològics per mor de l‟assetjament, els quals, si perduren 

en el temps, poden tenir conseqüències d‟inadaptació a l‟edat adulta (McDougall & 

Vaillancourt, 2015). El factor de relació entre l'assetjament escolar i les dificultats del 

llenguatge podria trobar-se, en la falta d'habilitats comunicatives i en l'ús de conductes 

desadaptatives (Redmond, 2011). Diversos autors, com per exemple Conti-Ramsden, Mok, 

Pickles & Durkin (2013) han mostrat que les persones amb dificultats específiques 

d'adquisició del llenguatge que pateixen assetjament escolar presenten un repertori d'habilitats 

socials menor que els que mai han estat víctimes d'aquesta problemàtica. En aquesta mateixa 

línia, treballs com el de Valera-Pozo, Buil-Legaz, Rigo-Carratalà, Casero-Martínez, & 

Aguilar-Mediavilla, (2016) van posar de manifest que els nins amb TEL o DLD presenten un 

menor índex d'habilitats adaptatives que els seus iguals, sobretot presenten dificultats en 

habilitats socials i capacitat de lideratge, aspecte que els fa potencialment vulnerables a ser 

víctimes d'assetjament escolar. D‟altra banda, treballs com els de Conti-Ramsden, Durkin, 
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Simkin, & Knox (2010) o Durkin, Simkin, Knox, & Conti-Ramsden (2009) deixen constància 

que les persones amb dificultats específiques d'adquisició del llenguatge mostren una major 

prevalença al fracàs escolar. No obstant això, els resultats estan influenciats tant per les 

diferències individuals en la capacitat com en el context social. És a dir, a més de les 

dificultats específiques d'adquisició del llenguatge o el quocient intel·lectual de l‟alumne, 

també intervé un altre factor; el context social. Si aquest fet no està únicament relacionat amb 

aspectes intrínsecs de la persona i hi ha altres factors que poden estar mediant en el fracàs 

escolar, s‟hauria d‟investigar si realment els factors externs poden deteriorar la moral de 

l'alumne. Potser, els possibles prejudicis o etiquetatges dels professionals de l‟educació que 

s‟esmentaven anteriorment o la possible sobreprotecció per part dels pares intervinguin com a 

limitador addicional de les dificultats que té l‟infant, minvant la seva motivació i dificultant la 

seva progressió acadèmica.  

Quant als factors emocionals, hi ha consens en la literatura científica sobre el fet que patir 

assetjament durant la infantesa i/o l'adolescència és potencialment nociu per a la salut mental, 

ja que l‟impacte de la victimització perdura en el temps i es veuen casos d‟inadaptació a l‟edat 

adulta (McDougall & Vaillancourt, 2015). Altrament, existeixen factors cognitius vinculats 

amb problemes en la funció executiva, on també poden intervenir les emocions en la presa de 

decisions. L‟estudi de Medeiros, Torro-Alves, Malloy-Diniz, & Minervino (2016) indica que 

els assetjadors tenen una deterioració de les funcions executives „calentes‟, mentre que les 

víctimes tenen un acompliment comparativament menor en les funcions executives „fredes'. A 

més, els agressors tenen més dificultats en el procés de presa de decisions (on estan presents 

factors emocionals) i les víctimes menys flexibilitat cognitiva (rigidesa en els pensaments de 

victimització). Es per tot això que els factors cognitius vinculats amb problemes en la funció 

executiva suposen un factor de vulnerabilitat cap a veure's involucrat en episodis 

d'assetjament escolar. Per altra banda, existeixen altres factors psicològics associats a 

l'assetjament escolar com és el cas de la intel·ligència emocional (Elipe, Ortega, Hunter, & 

Del Rei, 2012) i les dimensions de personalitat, que semblen tenir a més, un efecte modulador 

(poden actuar com a factor de protecció o de risc) sobre l'aparició de símptomes associats a la 

victimització (Calvete, Orue, & Gamez-Guadix, 2016). És a dir, una personalitat amb trets de 

neuroticisme (inestabilitat emocional) així com una escassa habilitat per a regular i entendre 

les pròpies emocions o una intensa atenció d‟aquestes pot suposar una simptomatologia més 

aguda de victimització associada a l‟assetjament escolar (Elipe, Ortega, Hunter, & Del Rei, 

2012). En canvi, una personalitat amb trets d‟extraversió; amb tendència a relacionar-se amb 
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els altres i mostrar els seus sentiments obertament, i més intel·ligent emocional, suposarà més 

capacitat de recuperació de les emocions negatives (Calvete, Orue, & Gamez-Guadix, 2016). 

A la llum dels treballs anteriors i encara que no s‟ha pogut dur a terme l‟estudi que es proposa 

en aquest TFG, es pot corroborar la hipòtesi principal (H1) que es planteja. Es pot afirmar que 

existeix associació entre la presència de dificultats en l'adquisició del llenguatge i 

l'assetjament escolar, i que a més aquesta associació està estretament relacionada amb factors 

com les habilitats lingüístiques, les habilitats de comunicació, les habilitats socials i amb 

factors cognitius i conductuals. Evidentment s‟hauria de realitzar una revisió més amplia per 

afirmar-ho amb rotunditat i, a més, dur a terme l‟estudi que es planteja. La segona hipòtesi 

(H2) no s‟ha pogut ratificar amb els estudis consultats. Sí que es pot afirmar que la manca 

d‟habilitats socials és un aspecte que fa als alumnes amb DLD potencialment vulnerables a 

ser víctimes d'assetjament escolar i que aquests tenen major prevalença al fracàs escolar, però 

no si la presència d‟habilitats socials i un apropiat rendiment acadèmic pot suposar un factor 

de protecció cap a l'aparició i manteniment de l'assetjament escolar. Pel que fa a la tercera 

hipòtesi (H3), es pot intuir que una regulació emocional adequada i orientada cap a la 

reavaluació positiva dels esdeveniments pot contribuir a minimitzar els efectes adversos de 

l'assetjament sobre el benestar de les víctimes, ja que, per contra, una personalitat amb trets de 

neuroticisme (inestabilitat emocional) així com una escassa habilitat per a regular i entendre 

les pròpies emocions o una intensa atenció d‟aquestes pot suposar una simptomatologia més 

aguda de victimització associada a l‟assetjament escolar (Elipe, Ortega, Hunter, & Del Rei, 

2012). Així mateix, es pot entreveure que un bon funcionament executiu també contribueixi a 

minimitzar els efectes adversos de l'assetjament, atès que, per oposició, els factors cognitius 

vinculats amb problemes en la funció executiva suposen un factor de vulnerabilitat cap a 

veure's involucrat en episodis d'assetjament escolar. (Medeiros, Torro-Alves, Malloy-Diniz, & 

Minervino, 2016). Així doncs, la literatura científica consultada no evidencia la hipòtesi 

plantejada sinó que certifica l‟oposat; que la inestabilitat emocional i els problemes en la 

funció executiva promouen la vulnerabilitat de les víctimes. La quarta hipòtesi (H4) 

plantejada es pot corroborar pel fet que, autors com Calvete, Orue, & Gamez-Guadix (2016) 

afirmen que una personalitat que combina l'alta extraversió i el baix neuroticisme té un efecte 

modulador que actua com a factor de protecció sobre l'aparició de símptomes associats a la 

victimització i, a més, aquest tipus de personalitat, amb tendència a relacionar-se amb els 

altres i mostrar els seus sentiments obertament, suposarà més capacitat de recuperació de les 

emocions negatives (Calvete, Orue, & Gamez-Guadix, 2016). Finalment, pel que correspon a 
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la cinquena hipòtesi (H5) no s‟ha pogut verificar per manca d‟evidència científica consultada i 

per no dur a terme l‟estudi plantejat.  

3.1 Limitacions i propostes de futur 

Pel que fa a les limitacions que es poden apreciar en aquest treball, potser la més clara sigui 

que la literatura científica consultada no ha estat suficient per corroborar o refutar totes les 

hipòtesis plantejades. Per altra banda, el fet d‟intentar analitzar diverses variables que poden 

estar mediant en la relació entre les dificultats d'adquisició del llenguatge i l'assetjament 

escolar amb la revisió de diferents estudis, ha tingut com a resultat un treball molt general en 

el qual no s‟indaga en profunditat en cap d‟elles i que proporciona una visió global de la 

situació. A més, el fet de no poder dur a terme l‟estudi que es planteja ha impossibilitat 

l‟obtenció dels resultats que s‟esperaven i ha dificultat que es poguessin extreure conclusions 

de pes tenint en compte totes les variables proposades.   

Respecte a les propostes de futur, s‟espera poder contribuir amb aquest projecte 

d‟investigació del Grup I+DEL (Investigation, Development, Education, Language) que té 

com a títol; Dificultades de la adquisición del lenguaje y su relación con el acoso escolar. 

Factores explicativos y mediadores quan la situació social i sanitària ho permeti. En certa 

manera, s‟ha pogut entendre el treball que du a terme el Grup I+DEL i queda patent en aquest 

TFG una proposta d‟estudi que pot ser útil per a futurs investigadors ja que, proporciona una 

molt bona revisió bibliogràfica i unes pautes clares d‟actuació per poder-lo desenvolupar; 

disseny, procediment, objectius, hipòtesis, variables, selecció d‟instruments, etc. Així mateix, 

el fet de poder dur a terme l‟estudi suposaria poder respondre a les qüestions que s‟han quedat 

sense contestar i les hipòtesis que no s‟han pogut ratificar ni refutar. Suposaria poder obtenir 

els resultats adients per orientar les accions futures de prevenció i d‟intervenció, destinades a 

evitar l'aparició de l'assetjament i a alleujar els efectes perjudicials sobre aquells que el 

sofreixen o l'han sofert. 

4. CONCLUSIONS 

No hi ha dubte que l'experiència d‟assetjament durant els anys escolars és complicada i 

dolorosa per molts infants. Les dades dels antecedents d‟assetjament a Espanya de Save the 

Children que proporcionada Sastre (2016) mostren una realitat difícil per molts infants i 

adolescents, i més encara si l‟alumne té NESE o té dificultats del llenguatge. Aquest tipus 

d‟alumnat corren més risc d‟intimidació i burles, d‟assetjament persistent i físic, són més 

http://idel.uib.cat/
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rebutjats i tenen relacions de pitjor qualitat amb els seus iguals que els alumnes amb DT. A 

més, s‟ha comprovat que els alumnes que estan sotmesos a situacions d‟assetjament persistent 

poden originar en alts nivells ansietat i depressió que, juntament amb una escassa habilitat per 

a regular i entendre les pròpies emocions o una intensa atenció d‟aquestes, pot suposar una 

simptomatologia més aguda de victimització (Elipe, Ortega, Hunter, & Del Rei, 2012). 

És important tenir en compte que existeix evidència clara per afirmar que l'impacte de la 

victimització per assetjament escolar perdura per llargs períodes de temps i, a més, agrega pes 

a la conclusió que moltes de les víctimes, especialment aquells que lluiten amb altres 

desafiaments, com per exemple els alumnes NESE o els alumnes amb dificultats del 

llenguatge, enfronten el risc d'inadaptació quan arriben a l‟edat adulta (McDougall & 

Vaillancourt, 2015). 

En definitiva, sabem que hi ha múltiples factors involucrats; les variables que se relacionen 

amb l'assetjament escolar són nombroses, és per aquest motiu que la prevenció i la intervenció 

ha d‟abastar tots els nivells i cobrir diferents àmbits com poden ser les habilitats lingüística-

comunicatives, les habilitats socials, les funcions cognitives, el context social, i l'educació 

emocional (Sastre, 2016).  
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