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Resum:  

Un estudiant és assetjat quan està exposat de manera repetida a accions negatives per part 

d'un o més estudiants, sense capacitat per defensar-se. Cada cop es fa més evident la 

necessitat d'actuar sobre aquest tema per l'increment de casos i les repercussions 

devastadores que tenen sobre la víctima, a més que l'assetjament es considera un problema 

important de salut publica i és un fenomen generalitzat en els països industrialitzats. 

L'objectiu general d'aquest treball és conèixer l'impacte que té l'assetjament i les possibles 

intervencions d'educació per la salut en els centres d'educació primària duts a terme per 

la infermera d'atenció primària, motiu pel qual es du a terme un recerca bibliografia a 

diferents bases de dades d'on s'obtenen 28 articles. Dels quals s'extreu que ens trobem 

davant una situació on la majoria de les conseqüències succeeixen a la víctima, la qual 

pot presentar diversos símptomes molt varis tant físics com psicològics. A més, els 

alumnes no consideren que tant el professorat com les normes de conducta de l'escola 

abordin aquest tipus de situacions de la manera idònia. Les persones involucrades en 

l'assetjament poden presentar diverses característiques algunes de les quals estan influïdes 

per la criança dels pares. El que sí que s'evidencia és que hi ha una relació de poder on la 

víctima és considerada vulnerable. A part, també és important destacar les 

característiques dels centres educatius que també poden influir en el percentatge de casos 

d'assetjament. Després de considerar totes aquestes característiques, ens trobem amb una 

llista de diferents programes que pretenen prevenir l'assetjament des de diverses 

perspectives com poden ser abordar-lo des de videojocs, des de la millor formació dels 

professors o la millora en la criança per part dels pares, entre d'altres. Per tant, es conclou 

que es fa evident la necessitat d'una infermera escolar que dugué a terme intervencions 

efectives i atraients pels alumnes per reduir l'assetjament escolar, a part d'una millor 

formació de professors i millor criança per part dels pares. 

 

Paraules clau: Nins, educació en salut, assetjament escolar, infermeria d’atenció primària 

 
Resumen:  
Un estudiante es asediado cuando está expuesto de manera repetida a acciones negativas 

por parte de uno o más estudiantes, sin capacidad para defenderse. Cada vez se hace más 

evidente la necesidad de actuar sobre este tema por el incremento de casos y las 

repercusiones devastadoras que tienen sobre la víctima, además que el acoso se considera 

un problema importante de salud pública y es un fenómeno generalizado en los países 
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industrializados. El objetivo general de este trabajo es conocer el impacto que tiene el 

acoso y las posibles intervenciones de educación por la salud en los centros de educación 

primaria llevados a cabo por la enfermera de atención primaria, motivo por el cual se 

lleva a cabo una investigación bibliografía a diferentes bases de datos de donde se 

obtienen 28 artículos. De los cuales se extrae que nos encontramos ante una situación 

donde la mayoría de las consecuencias suceden a la víctima, la cual puede presentar varios 

síntomas muy varios tanto físicos como psicológicos. Además, los alumnos no consideran 

que tanto el profesorado como las normas de conducta de la escuela aborden este tipo de 

situaciones de la manera idónea. Las personas involucradas en el acoso pueden presentar 

varias características algunas de las cuales están influidas por la crianza de los padres. El 

que sí que se evidencia es que hay una relación de poder donde la víctima es considerada 

vulnerable. Aparte, también es importante destacar las características de los centros 

educativos que también pueden influir en el porcentaje de casos de acoso. Después de 

considerar todas estas características, nos encontramos con una lista de diferentes 

programas que pretenden prevenir el acoso desde varias perspectivas como pueden ser 

abordarlo desde videojuegos, desde la mejor formación de los profesores o la mejora en 

la crianza por parte de los padres, entre otros. Por lo tanto, se concluye que se hace 

evidente la necesidad de una enfermera escolar que llevó a cabo intervenciones efectivas 

y atrayentes por los alumnos para reducir el acoso escolar, aparte de una mejor formación 

de profesores y mejor crianza por parte de los padres. 

 

Palabras clave: Niño, educación en salud, acoso escolar, enfermería de atención primaria  

 
Abstract:  
A student is besieged when repeatedly exposed to negative actions by one or more 

students, without the ability to defend themselves. The need to act on this issue is 

becoming increasingly apparent due to the increase in cases and the devastating impact 

they have on the victim, as well as the fact that harassment is considered a major public 

health problem and is a widespread phenomenon in the industrialised countries. The 

general aim of this work is to know the impact of harassment and possible health 

education interventions on primary education centers carried out by the primary care 

nurse, which is why a bibliography inquiry is carried out at different databases from which 

28 articles are obtained. We are faced with a situation where most of the consequences 

are the victim, which may present various symptoms, both physical and psychological. In 
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addition, pupils do not consider that both teachers and school norms of conduct address 

such situations in the right way. People involved in harassment may present various 

features, some of which are influenced by parent raising. What is evident is that there is 

a power relationship where the victim is considered vulnerable. In addition, it is also 

important to highlight the characteristics of educational establishments which can also 

influence the percentage of cases of harassment. After considering all these features, we 

have a list of different programmes that aim to prevent harassment from various 

perspectives such as video games, better teacher training or better parenting, among 

others. It therefore concludes that the need for a school nurse to make effective and 

attractive interventions by pupils to reduce bullying is evident, as well as better teacher 

training and better parent raising. 

 

Keywords: Child, Health education, bullying, primary care nursing 
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1. INTRODUCCIÓ 

Considero que l'assetjament escolar és un tema que s'hauria d'abordar més en les escoles 

i tractar des de ben petits per prevenir-lo, ja que malgrat que hi ha moltes campanyes 

contra l'assetjament escolar en l'àmbit nacional, realment en el dia a dia de les escoles no 

s'aborda aquest tema com tocaria i, per tant, no se li dona la importància que realment té, 

motiu pel qual penso que és una qüestió encara molt invisible on no es veuen totes les 

conseqüències psicològiques que té per la persona que el sofreix, doncs, encara queda 

molta feina per fer de visibilització i reconeixement, és per això que he elegit fer la meva 

recerca bibliogràfica sobre aquesta qüestió. També penso que molt de cops, els 

espectadors de l'assetjament no saben molt bé com actuar davant aquest per por o per 

desconeixement simplement i considero que necessiten més eines per saber que fer 

realment quan presencien un cas d'assetjament. A més, considero que és realment 

important dur a terme acciones per prevenir l'assetjament escolar, ja que així també 

prevens totes les conseqüències en salut que té per l'infant que la sofreix i que poden 

repercutir-li en la seva vida. Des de la meva experiència personal, com a víctima 

d'assetjament escolar psicològic, puc dir que es necessita fer molta més educació per 

millora aquesta situació, perquè tota la part d'assetjament psicològic segueix sense ser 

considerat assetjament per la majoria de persones, perquè es consideren bromes entre nins 

que juguen sense tenir en compte el que realment sofreix aquella persona. A més, des de 

la meva experiència com estudiant de pràctiques en pediatria en el centre de salut, 

considero que des d'infermeria d'atenció primària es fa poca feina en aquest aspecte que 

pot influir tant en la salut dels nins, ja que estant allà vam tenir en consulta nins que 

estaien sofrint assetjament escolar i en cap moment s'abordava aquest tema en la consulta, 

ni tampoc hi havia una comunicació efectiva entre l'escola i el centre per notificar-se els 

casos o parlar de l'evolució dels casos existents. 

 

La infància segons l’UNICEF és molt més que l'època que transcorre fins a arribar a l’edat 

adulta, es refereix a l'estat i la condició de vida d’un nin, és a dir, la qualitat d’aquests 

anys. Implica un espai limitat i segur on els nens han de poder créixer, jugar i 

desenvolupar-se (1). Aquesta definició ve de la convenció sobre els drets dels nens de 

1989, la qual ha tingut molta repercussió sobre els drets dels nens i ha millorat les 

condicions de vida d'aquests, reduint la mortalitat infantil i augmentat l’escolarització. A 

pesar d'això, encara avui en dia a molt de nens de tot el món que se’ls denega l'accés al 

dret a la salut, a l’educació o a la protecció. Per tant, a pesar del progrés, hi ha molt de 
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nens sense escolaritzar inclús en educació preescolar, la qual és una etapa educativa 

important pel seu desenvolupament (2), i aquest desenvolupament juntament amb el 

creixement d'un nen o nena és fonamental, ja que determina com serà d'adult (3). Per això 

des de l’UNICEF es té l’objectiu d’aconseguir l'ensenyament  primari universal amb una 

igualtat d'oportunitats per a les nenes i els nens. Segons la seva directora executiva, és un 

objectiu realista, assequible, viable i, el més rellevant encara, és el dret inalienable dels 

nens (4). A més, segons l’OMS, les escoles exerceixen una funció vital en el benestar dels 

estudiants, les famílies i les seves comunitats, i el vincle que existeix entre l'educació i la 

salut mai havia quedat tan patent (5).  

 

També en la convenció de 1989 es consagra el dret a la protecció, però encara així mil 

milions de nens sofreixen violència de diferents tipus, entre la que es troba la violència 

entre iguals en l’escola, la qual és una preocupació igual que l’augment de l’assetjament 

cibernètic (2). I és que encara que l’assetjament escolar és un fenomen molt antic, no ha 

estat fins a principis dels anys 70 que ha sigut objecte d’estudi en alguns països i ja més 

tard a finals de la dècada dels 80 i 90 es van fer eco a més països. Ha estat en els darrers 

anys que hi ha hagut un desenvolupament en aquest camp, tant en termes d’investigació 

com d’intervenció i polítiques nacionals. Aquest impuls ha vingut per la visibilitat 

mediàtica que se li ha donat en aquests anys (6).  

 

Segons Olweus (1973), l’assetjament escolar és una forma de violència que es dona entre 

companys, i el descriu com: “un estudiant és assetjat o victimitzat quan està exposat de 

manera repetida a accions negatives per part d’un o més estudiants, sense capacitat per 

defensar-se”. Per definir-lo de forma més precisa cal mencionar que és necessari que els 

subjectes posseeixin intencionalitat, que s’ha de repetir durant un període de temps, ha de 

causar dany a una víctima que es troba sola i no hi ha d’haver una provocació per part de 

la víctima. Actualment, trobem moltes formes d'assetjament escolar com l'assetjament 

físic, psicològic on incloem l'aïllament social, l'extensió de rumors i la burla; i 

l'assetjament digital (7). Situant el període d’auge de l’assetjament en l’educació primària 

i del ciberassetjament en la secundària (8). A més depenent del contingut podem trobar 

assetjament racista, sexual o homòfob (7). Cada cop es fa més evident la necessitat 

d'actuar sobre aquest tema per l'increment de casos i les repercussions devastadores que 

tenen sobre la víctima, la qual pot presentar problemes de salut físics i emocionals que 

repercuteixen directament en el seu dia a dia i en el seu rendiment acadèmic de tal manera 
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que la víctima en casos extrems pot arribar a plantejar-se el suïcidi (7,9–11). Es veu com 

l’entorn escolar influeix en la salut dels nins donat que és vital pel seu benestar i el 

rendiment acadèmic que el nin gaudeixi de l’escola (12). Per tant, el deterior de les 

relacions entre iguals disminueix la qualitat de la docència i afecta el rendiment, ja que 

no permet que l’escola compleixi les seves funcions de manera adequada. L’ambient 

hostil perjudica les relacions entre totes les persones que conformen aquesta institució 

incloent les famílies (13).  A més, per culpa de l'assetjament a través d'internet, que de 

cada cop està més en augment en contraposició al tradicional que ha disminuït 

relativament (8), l'assetjament ja no es produeix només en les escoles sinó que també es 

pateix a casa i, per tant, les víctimes sofreixen l'agressió a qualsevol hora del dia sense 

poder tenir un lloc o un espai segur on no patir-lo com podia ser ca seva (7). Mencionar 

també que l’assetjament es considera un problema important de salut publica i els afectes 

emocionals i físics que produeix son duradors en el temps podent causar problemes de 

conducta (14). 

 

Encara que hi ha vegades que els nins conten el que els succeeix, no sempre és així. La 

majoria no ho conta per por a les represàlies, perquè pensen que són covards per no sabre 

defensar-se, perquè pensen que no es maltracta o perquè pensen que s’ho mereixen. 

També ens trobem amb casos de víctimes que s’han acabat resignant perquè ho han 

denunciat, però els adults li han restat importància (7).  

 

És important mencionar que aspectes negatius per la salut dels nins com el consum de 

substàncies il·lícites com podria ser el consum de risc d’alcohol, el consum de tabac o 

cànnabis, sol ser dut a terme per les víctimes (10). 

 

L'assetjament entre iguals és un fenomen que succeeix a tots els països on s’ha estudiat 

(9), convertint-se en un fenomen generalitzat en els països industrialitzats. Segons 

diferents estudis epidemiològics, la prevalença de l’assetjament globalment està entre un 

20-30%, mentre que el percentatge de victimització greu es troba entre el 3-10%. A més 

segons l’informe del Defensor del poble, a Espanya és un fenomen que ha augmentat; i 

diversos estudis assenyalen que entre un 30-40% dels alumnes espanyols es veuen 

implicats d’alguna manera (11). Un altre estudi mostra que la prevalença en Espanya de 

l’assetjament tradicional és d’un 13,3%, la de ciberassetjament d’un 7,62% i la de nins/es 

que han sofert ambos és d’un 6,9%. A més un altre estudi revela que un 2,5% dels menors 
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espanyols han sigut objecte del ciberassetjament (9). Segon un altre estudi, en Espanya 

entre un 5-20% dels alumnes de primària i secundària reconeixen ser víctimes i entre el 

4-10% ser agressors (15). Però cal mencionar que es comprova que aquestes dades 

disminueixen com més edat tenen els nins, es considera que és així, ja que se suposa que 

així com creixen adquireixen madures (7,11,16).  

 

Per tant, considero que des d'atenció primària s'hauria de dur a terme més intervencions 

en les escoles per abordar l’assetjament escolar des d’edats primerenques i reduir les 

xifres d’aquest i així millorar la salut tant física com psicològica dels nins, a més de 

millorar els resultats acadèmics.  

 

2. OBJECTIUS 
- Objectiu general: Conèixer l’impacte que té l’assetjament i les possibles intervencions 

d’educació per la salut en els centres d’educació primària duts a terme per la infermera 

d’atenció primària.  

- Objectius específics:  

o Identificar l’impacte que té l’assetjament escolar sobre els diferents actors que hi 

participen.  

o Descriure a partir de la recerca feta diferents intervencions de prevenció 

d’assetjament escolar efectives.  

 

3. ESTRATÈGIA DE LA RECERCA BIBLIOGRÀFICA 
Per dur a terme la recerca bibliogràfica dels articles utilitzats per la realització d’aquest 

treball s’han utilitzat les següents bases de dades: pubMed, IBECS, CINAHL, cochrane, 

violence and abuse abstracts i portal de psicologia de UIB; ja que s’ha considerat que eren 

les que contenien articles relacionats amb el tema de recerca.  

 

En elles s’han emprat les següents paraules claus en català, castellà i anglès depenent de 

la base de dades i l’idioma que acceptes: nins/niño/child fent referència a persones entre 

6 i 12 anys; educació en salut/educación en salud/health education referint-se a 

ensenyament que augmenta la consciència i influeix favorablement en l’actitud per la 

millora de la salut tant individual com col·lectiva; assetjament escolar/acoso 

escolar/bullying fent referència al comportament agressiu intencionat per causar dany o 

angoixa; i infermeria d’atenció primària/enfermería de atención primaria/primary care 
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nursing referint-se a tècniques o mètodes d'atenció al pacient fet servir per infermeres 

com a proveïdors d'atenció primària. 

 

El booleà utilitzat ha estat AND que és un operador de reducció i, per tant, obtenim només 

aquells elements comuns dels termes combinats.  

  

A l’hora de seleccionar els articles d’interès he tingut en compte els següents criteris 

d’inclusió i exclusió:  

- Criteris d’inclusió: articles publicats entre 2011-2021, centrats en alumnes en 

edat escolar de primària, que tractin la prevenció de l’assetjament escolar com 

a objectiu principal i articles en angles, espanyol i portuguès.  

- Criteris d’exclusió: centrats en ciberassetjament o algun tipus d’assetjament 

específic només, que tracti violència que no és entre iguals, centrats en 

l’assetjament a un tipus de víctima especifica com discapacitats, descripció de 

programes de prevenció que no inclouen la seva eficàcia o parlen sobre costos 

i no poder accedir al text complet de l’article.  

 

4. RESULTATS DE LA CERCA BIBLIOGRÀFICA 
A l’hora de fer la recerca bibliogràfica he introduït en les bases de dades seleccionades 

les paraules claus unides pel booleà elegit.  

 

Tant en el PUBMED com en CINAHL, cochrane i violence and abuse abstracts he 

utilitzat child AND bullying AND health education. En canvi, en IBECS i en el portal de 

psicologia de UIB he emprat niño AND acoso escolar. 

 

Per la selecció dels articles he seguit una sèrie de fases per anar descartant els articles que 

no s’ajustaven als nostres objectius i no complien els criteris d’inclusió abans mencionats. 

En una primera fase he descartat llegint el títol i després el resum, posteriorment dels 

articles seleccionats he dut a terme una lectura crítica per acabar de descartar els articles 

que no s’ajustaven als objectius del treball. En aquesta fase me trobat amb la limitació de 

què no he pogut accedir a tots els articles, quedant així 5 articles exclosos sense haver 

pogut dur a terme la lectura crítica. 

 

En el següent diagrama de flux queden reflectides les diferents fases: 
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Els articles inclosos en la revisió els podem veure sintetitzats en les següents taules 

resums. S’han separat els articles en si responien el primer o el segon objectiu específi, si 

responien als dos objectius, s’han inclòs en les dues taules.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de la recerca feta, 
especificada anteriorment, he 

trobat 256 articles en les 
diferents bases de dades. 

Després de llegir els títols i 
resums queden seleccionats 46 

articles. 

Per tant queden descartats 210 
articles que no compleixen 

amb els criteris ni objectius o 
estaven repetits.  

Després de realitzar la lectura 
a text complet queden 

seleccionats 28 articles.  

Per tant queden descartats 18 
articles,  

dels quals 5 s’han descartat 
per no poder accedir al text 

complet del article.  



 

 

1. Identificar l’impacte que té l’assetjament escolar sobre els diferents actors que hi participen.  
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2. Suggerir a partir de la recerca feta diferents intervencions de prevenció d’assetjament efectives.  
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5. DISCUSSIÓ 

Ens trobem davant una situació on la majoria de les conseqüències succeeixen a la 

víctima, la qual pot presentar diversos símptomes molt varis que van des de la 

somatització fins a la depressió o la baixa autoestima. 

 

Les persones involucrades en l'assetjament poden presentar diverses característiques 

algunes de les quals estan influïdes per la criança dels pares, encara que també és 

important destacar les característiques dels centres educatius que també poden influir en 

el percentatge de casos d'assetjament. 

 

Després de considerar totes aquestes característiques, ens trobem amb una llista de 

diferents programes que pretenen prevenir l'assetjament des de diverses perspectives com 

poden ser abordar-lo des de videojocs, des de la millor formació dels professors o la 

millora en la criança per part dels pares, entre d'altres. 

 

Per clarificar millor aquest apartat, s'ha dividit en els dos objectius específics i dins 

aquests s'ha subdividit en diferents apartats. 

5.1. Identificar l’impacte que té l’assetjament escolar sobre els actors que hi 

participen.  

Les víctimes d'assetjament poden patir ansietat, estrès, angoixa, mal de cap i d'estómac, 

insomni, pèrdua de la gana o fòbia social o escolar entre altres la resta de la seva vida 

(7,9,17). A més les víctimes també experimenten inseguretat i diverses formes 

d’alteracions psicosocials com depressió i ansietat que inclús poden exhibir 

autodestrucció (17–19). Cal destacar que les víctimes que han sofert assetjament freqüent 

i no han estat ateses tenen un risc quatre vegades major d`estrès posttraumàtic i ansietat 

greu i tenen cinc vegades més una ideació suïcida recurrent (7). Per les víctimes, aquestes 

experiències continuen afectant les seves vides fins a les edats adultes, ja que presenten a 

la llarga depressió, baixa autoestima i dificultat per confiar en altres persones com 

problemes d’interiorització (18–20). A part de tot això tenen major risc d’abandó o 

absentisme  escolar i baix rendiment acadèmic (19). A més, els estudiants involucrats en 

assetjament crònic se senten insegurs, manquen de sentit de satisfacció personal i 

acadèmic i es tornen temorosos i apàtics (21).  
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Els espectadors, també presenten conseqüències com poden ser sentit disminuït de 

l’empatia cap a altres, poden sentir-se insegurs i tenir dificultats per aprendre. Pel que fa 

als assetjadors, sense una intervenció, tenen tres vegades més probabilitats de tenir 

almenys una condemna penal als 24 anys (21).  

 

- Identificar les característiques dels diferents participants en l’assetjament en edat 

escolar per ajudar a millorar les intervencions ja aplicades.  

 

Malgrat que és difícil definir els diferents perfils de les persones involucrades, ja que 

tothom pot sofrir-lo, ser testimoni o assetjar, es considera més susceptible a patir 

assetjament escolar les persones de caràcter tímid, introvertit, insegur, amb baixa 

autoestima o amb alguna característica diferent que pot dur a burla. Cal mencionar que 

els estudiants amb més risc de sofrir assetjament són els que presenten algun tipus de 

discapacitat com podria ser el trastorn emocional (17,22), el qual presenta els índexs 

més alts en comparació amb les altres. L'assetjador sol ser el líder del grup per la seva 

fortalesa, no sol ser bon estudiant inclús, pot ser un repetidor i pot complir criteris de 

trastorn per dèficit d'atenció, tot i que aquesta és una característica particular, ja que 

també es podria trobar en la víctima depenent del cas. També, solen ser nins que actuen 

per “prontos” i resolen malament els conflictes, manquen d’empatia i sentiment de 

culpabilitat, a més moltes vegades provenen de cases disfuncionals. Pel que fa als 

espectadors, poden ser alumnes models que acaben interioritzant errors d’atribució cap 

a la víctima o solen seguir el que diu el líder i no intervenir per por que passin a ser 

ells la víctima que rebi l'assetjament (7). S’ha considerat significatiu el paper que tenen 

en la intimidació els espectadors, ja que són ells els que poden encoratjar o detenir 

l’assetjador (23). A partir d’això, es poden classificar en tres rols: proassetjament, 

prosocial i no compromès. El rol proassetjament i no compromès afavoreixen la 

prevalença de l’assetjament, mentre que el prosocial prevé l’agressió i incrementa el 

benestar psicològic de les víctimes (24). El ser impopular i rebutjat pot influir 

negativament en la disposició dels companys a intervenir (25). La falta d’adaptació 

social entre iguals és un factor de risc d’implicació en l’assetjament i, per tant, indica 

que el context físic dels iguals té una influència directa en comportaments agressius 

sobretot cara a cara, ja que en el ciberassetjament és possible l’anonimat (8).  
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S’ha de mencionar que els estils de criança i el clima social són factors importants pel 

desenvolupament socials dels nins i, per tant, un estil parenteral permissiu és major 

predictor de victimització per assetjament perquè generen nins dependents i més 

apegats a ells que els fa més vulnerables, mentre que un estil autoritari es vincula 

significativament amb conductes agressives. A més el grau d’implicació i suport dels 

pares sol ser menor per les víctimes (16). Torbem tres factors en l’àmbit familiar 

considerats decisius pel desenvolupament de models d’agressió entre els alumnes com 

són l’actitud emotiva dels pares negativa, l’absència de límits i permissivitat davant 

una conducta agressiva i la utilització del càstig físic i el maltracta emocional (7). 

També els nins que experimenten negativitat en les relacions entre pares i fills solen 

tenir estratègies socials menys adaptatives i experimentar més dificultats per crear o 

mantenir relacions positives, a més de tenir problemes de confiança en les intencions 

dels altres (25). Per tant, un dels principals factors protectors és el suport social i un 

clima escolar positiu, ja que l’escola té un paper central en la vida de les persones sent 

un dels primers llocs on socialitzen (10). 

 

A més, a part dels tres rols abans mencionats, s’ha identificat un alumne al qual 

s’anomena no implicat. Encara que ha estat poc estudiat, el seu estudi pot brindar 

informació sobre els factors que protegeixen de participar en l’assetjament escolar 

(26). 

 

El gènere dels participants també està relacionat amb la incidència com a víctimes 

d’assetjament, ja que hi ha més nins que nines que reconeixen ser víctimes de 

conductes d’exclusió social o d’amenaces i xantatges, però en el cas de xerrar 

malament sobre la víctima  succeeix el contrari, sent més números el percentatge de 

nines. Pel que fa als assetjadors, es declaren més nins que nines. Algunes 

investigacions apuntes que les nines estan menys involucrades en l’assetjament perquè  

són més expressives i perceptives,  per tant, mostren major empatia i reconeixen millor 

les emocions dels altres (15). A més les nines reben menys missatges orientats a 

l’agressió que els nins (13). També cal mencionar que són els nins els que denuncien 

nivells més alts d’agressió i victimització com poden ser empentes, cop o puntades que 

les nines (20,27). 
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A part de les característiques dels participants també s’ha de mencionar les 

característiques de l’escola, ja que les escoles que tenen estructures jeràrquiques les 

quals manquen de normes de conducta o tenen un sistema disciplinari inconsistent, 

ambigu o extremadament rígid poden afavorir que apareixen i es mantinguin situacions 

de violència a l’aula. A més són aquests tipus d’escoles les que solen negar la 

importància del que passa o no els hi pareix que sigui la seva responsabilitat (7). També 

es declaren més víctimes en els centres privats o concertats que en els públics (15).  

 

Per tant, podem concloure que els factors de risc a tenir en compte a l’hora d’avaluar 

possibles víctimes d’assetjament són el fet de tenir alguna característica que els faci 

diferents i pugui dur a burla i tenir un caràcter introvertit, mentre que els factors de 

risc per ser assetjador són persones que no solen resoldre bé els conflictes i manquen 

d’empatia. A part s’ha de tenir en compte tant els estils de criança i el clima escolar 

així com les normes i tipus d’escola a la qual assisteixen.  

 

5.2. Suggerir a partir de la recerca feta diferents intervencions de prevenció 

d’assetjament efectives.  

- Definir la visió dels nins respecte al que es fa per reduir l’assetjament escolar.  

 

Els nins consideren que és necessària més supervisió per detectar i prevenir 

l’assetjament, a més de dur a terme més xerrades a classe sobre les sancions per 

intimidar o sobre els casos d’intimidació per així reduir-los. També consideren que és 

necessari un equip de prevenció per tractar-lo i per sensibilitzar. Per tant, consideren 

que els professors haurien d`escoltar i mostrar més interès (12).  

 

Els nins mostraren un desig per tenir regles de conducta i conseqüències ben definides 

i dugueren a terme diferents suggeriments. A més consideraren que s’havia de designar 

companys facilitadors, els quals eren nins amb la feina d’ajudar i donar suport a altres 

per millorar la seguretat en la escola. També proposaren que es dugueren a terme més 

xerrades sobre com ser un bon amic i que la professora ajudes a formar noves amistats 

(12).  

 

D’acord amb això els nins informen d’una manca de sensibilització i escolta per part 

del professorat a part d’una manca de normes o càstigs disciplinaris. I, per tant feren 
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evident la necessitat de més educació i xerrades per conscienciar a la població 

educativa.  

 

- Intervencions que han mostrat eficàcia en l’actualitat per reduir l’assetjament 

escolar.  

 

Els mecanismes més eficaços per prevenir la violència són aquells que utilitzen com a 

base el desenvolupament de les habilitats socials, la inclusió d’habilitats emocionals i 

altres habilitats, les quals inclouen l’afrontament de reptes i demandes de la vida 

quotidiana. Després de la anàlisis  de diferents experiències, s’ha trobat que les 

habilitats socioemocionals que ajuden a disminuir la violència són el reconeixement i 

maneig de les emocions, el desenvolupament de la tolerància, la interacció empàtica 

amb els iguals i el desenvolupament d’habilitats de resistència a la pressió externa i la 

recerca eficient de suport social (13). Seguint aquesta línia trobem un programa 

d’acció positiva que s’enfoca en influencies sobre el comportament; l’èxit del 

programa es tradueix en una reducció del 36% en comportament violent i del 41% del 

comportament d’intimidació (28). També seguint aquesta línia trobem el programa 

Youth Matters que és una intervenció basada en habilitats que promouen el 

desenvolupament saludable entre estudiants i adults de l’escola i creant normes segures 

i saludables. En l’estudi realitzat a Denver, s’observa com el grup intervenció pesaren 

de forma part dels diferents tipus de persones involucrades al grup de no involucrats, 

ja que ajuda a l’adquisició d’habilitats interpersonals, per tant, a confrontar als 

assetjadors. Encara que cal mencionar que l’efecte més positiu fou als estudiants de 

classe víctima (20). En un altre estudi s’observà que la implementació d’un programa 

d’aprenentatge socioemocional no provoca efectes significatius per la perpetració o 

victimització de l’assetjament escolar, les burles homofòbiques i la violència sexual, 

encara que els joves que participaren en la intervenció tenien menys probabilitats 

d’informar la perpetració d’agressions físiques (27). A part, s’ha demostrat que 

l’exclusió i el càstig han sigut ineficaços per reduir l’assetjament a la llarga, per això 

es proposa una prevenció de l’assetjament des del suport del comportament positiu 

(BP-PBS), el qual s’enfoca en extingir el comportament d’intimidació mitjançant el 

procediment d’atura/camina/xerra. En l’estudi es demostrà que tingué l’impacte més 

gran en alumnes de 3º grau, això es pot deure al fet que els estudiants més majors 

poden considerar l’estratègia infantil i degut a això s’hauria de dur a terme certes 
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modificacions per augmentar aquesta acceptació. Cal mencionar que no només va 

reduir els incidents reals sinó que també va produir millores en l’actitud i percepcions 

dels estudiants (22).  

 

Una estratègia diferent, seria la implementació d’un programa de teatre per millorar 

les relacions socials i contra-assetjament. Es dugué a terme la implementació en 2 

escoles on s’observa una millora de les relacions socials a l’aula, a més d’una reducció 

de la freqüència d’assetjament (23).  

 

Des d’una altra perspectiva, trobem un programa d’intervenció, el qual és altament 

eficaç en els observadors tant que donen suport a l’assetjador com els que donen suport 

a la víctima com els passius. On pareix que té menys impacte és sobre les conductes 

de les víctimes d’assetjament directe, encara que el programa fa feina amb la idea que 

cada participant ha de resoldre els seus problemes i no s’ha d’escudar darrere un 

company més hàbil, ja que això no és prendre una actitud activa (11). 

 

Per una altra banda, trobem un estudi on s’implementa un pla d’estudis, l’objectiu del 

qual és educar i capacitar als estudiants per prevenir, reconèixer i respondre a 

l’assetjament de manera adequada. S’observa com els nins del grup de tractament 

augmentaren el coneixement sobre informació de seguretat i que el varen retenir per 

un període de 7 mesos almenys. Encara que cal mencionar que alguns coneixements 

es transmetien millor que altres. Malgrat això, es demostra l’èxit dels curriculars 

escolars per augmentar el coneixement i els senyals d’advertència d’assetjament (29). 

 

També en un altre estudi s’identifica un impacte positiu de la pràctica d’activitat física 

de manera regular per equilibrar i regular emocions, fet que provoca que aquesta  pugui 

prevenir  l’assetjament. Per tant, els estils de vida saludable has de ser promoguts des 

de centres educatius on s’inclogui tant la activitat física com l’adquisició d’habilitats 

d’intel·ligència emocional (30). 

 

A part de tots aquests programes, trobem programes més reconeguts com poden ser 

els següents mencionats. El programa KiVa és un videojoc contra l’assetjament on 

adquireixen nova informació i ponen a prova la que ja saben, aprenen habilitats per 

actuar davant situacions d’assetjament. Aquest programa s’implantà en escoles 



 

 26 

primàries mostrant que la mitja de victimització després de dur-lo a terme es va reduir 

substancialment en el grup d’intervenció, mostrant un millor benestar en les escoles 

intervenció. També s’observà que els estudiants de l’escola KiVa tenien més actituds 

contra l’assetjament i més autoeficàcia per defensar mostrant més empatia cap a les 

víctimes (18). En un altre estudi es demostra que la implementació d’aquest mateix 

programa redueix en un 13,3% la victimització en la prova posterior a la seva aplicació 

(19). En aquesta mateixa línia, trobem el programa Happy 8-12, el qual és també un 

videojoc dissenyat perquè els nins i nines aprenguin a gestionar millor les seves 

competències emocionals a través de la presentació de 25 conflictes. Després de la 

seva implementació en un estudi que incloïa 10 escoles, s’observà que un alt 

percentatge d’alumnes del grup intervenció sabien posar nom a les emocions que 

anaven sentint i també un alt percentatge sabia donar una resposta assertiva. A més de 

que s’observà un descens del nivell d’ansietat. Per un altre costat, sí que es va veure 

que mentre en el grup control augmentaren un 7% el nombre de conflictes, en el grup 

experimental va disminuir en un 16%. També s’observà una millora en el rendiment 

de totes les assignatures. Pel que fa al clima tant en l’aula com en el pati, mostraren 

una millor en el posttest gràcies a aquest entrenament d’habilitats socials i emocionals 

que dugué a la millora de resolució de conflictes puntuals i del clima global, el que a 

la vegada va millorar altres aspectes ja mencionats com el rendiment o l’estat 

emocional dels alumnes (31).  

 

Un altre programa seria el d’habilitats per la vida que s’anomena Lions Quest, el qual 

podria reduir l’assetjament i fomentar el clima a classe si s’implementés a nivell de 

tota l’escola  com intervenció universal (14).  

 

Per un altre, costat trobem el programa de prevenció de l’assetjament d’Olweus, el 

qual després de la seva aplicació en 70 escoles, es comprova que és efectiu per la 

reducció dels autoinformes dels estudiants sobre assetjament a altres i l’augment dels 

informes d’estudiants que intentaren ajudar a una víctima d’assetjament. Encara que 

trobem que és necessari que aquest programa s’implementi dos o més anys (21).  

 

Però a part de tot això, com s’ha mencionat un factor important és la criança, per tant, 

millorar la criança dels fills en la primera infància pot reduir l’assetjament adolescent. 

Degut a això s’ha de capacitar als pares per utilitzar millors mètodes de disciplina que 
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redueixi l’assetjament (32). Dins d’aquesta línia, trobem la disciplina restaurativa que 

disminueix l’assetjament escolar mitjançant els seus efectes en el maneig restauratiu 

de la vergonya i la compassió dels estudiants cap a les víctimes i, per tant, afavoreix 

la conducta prosocial quan aconsegueix promoure el desenvolupament d’emocions 

morals (33). També quan els pares valoren, donen suport i es comuniquen 

assertivament amb els fills, s’afavoreix el desenvolupament de l’empatia, incentivant-

los a la recerca d’ajuda davant situacions problemàtiques (26).  

 

Per un altre costat, s’ha presentat un projecte de col·laboració realitzat en un 

esdeveniment on es duen a terme mini conferències per mestres, els quals després de 

tots els tallers sentiren que havien rebut tota la informació que necessitaven per 

manejar l’assetjament escolar (34).  

 

Finalment, és important parlar de la infermera escolar, la qual té un paper important 

en l’equip de prevenció de l’assetjament, tant per la prevenció de la intimidació com 

per la identificació dels alumnes que són intimidats, intimiden o ambdós (17).  

 

Com es pot veure hi ha una gran selecció d’intervencions que intervenen en diferents 

aspectes que es duen a terme, com pot ser en les habilitats socioemocionals, habilitats 

per la vida, relacions socials, comportament positiu, etc. A part d’aquestes 

intervencions enfocades en els infants, també trobem intervencions enfocades en la 

capacitació del professorat i d’altres enfocades en la criança donada per part dels pares, 

ja que com s’ha vist aquesta pot ser un factor de risc.  

 

5.3. Limitacions 

Encara que tots aquests programes mostren una efectivitat és important tenir en compte 

les limitacions que presenten com poden ser la falta de recursos i temps, ja que impliquen 

dedicar-li bastants hores i alguns requereixen una despesa econòmica elevada. A més 

algunes de les intervencions estudiades en els diferents estudis mencionats han tingut la 

limitació de què la mida mostral ha estat més reduïda.  

 

5.4. Implicacions 

- Implicacions per la política 
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Es demostra que s’hauria d’implementar en les escoles una infermera escolar que 

pugui abordar aquest tema, a part de poder capacitar als professors per fer-ho. A més 

d’així poder detectar de manera precoç qualsevol inici d’assetjament escolar i tractar-

lo de forma primerenca per reduir les possibles conseqüències. A part s’haurien de 

canviar els plans d’estudi de les diferents escoles per poder incloure programes 

dedicats a la prevenció de l’assetjament. 

  

- Implicacions per la pràctica 

 

És important en la pràctica abordar l’assetjament de manera primerenca, ja que si no 

els estudiants poden acceptar el comportament inapropiat i no estar disposat a fer res 

al respecte (22), encara que abordar l’assetjament és complexa i requereix una 

capacitació adequada per garantir que els docents abordin els comportaments 

problemàtics de manera efectiva (19). A part, s’ha de fer una valoració dels infants 

quan acudeixen a consulta per poder detectar possibles factors de risc, i si aquests 

estan presents, fer un seguiment en les diferents consultes per detectar qualsevol inici 

d’assetjament de manera precoç.  

 

- Implicacions per la formació 

 

S’hauria de dur a terme una millor formació als infermers pediàtrics dels centres de 

salut per poder detectar l’assetjament escolar i a la vegada també poder capacitar als 

professors de les escoles perquè sàpiguen com abordar-lo i tractar-lo amb els alumnes.  

 

- Implicacions pels centres educatius 

 

Cal mencionar que moltes escoles necessiten de 3 a 7 anys per adoptar i implementar 

completament un programa integral i veure els beneficis, per tant, s’ha de planificar 

l’adaptació i el refinament per adaptar-se a les condicions locals i els problemes 

emergents (28). A més d’augmentar la sensibilització i la formació dels professors 

sobre aquest tema.  
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6. CONCLUSIONS 

Es fa evident la necessitat de més investigació sobre les conseqüències pels assetjadors, 

ja que com s'ha pogut veure la gran majoria d'estudis només parlen de les conseqüències 

que té per la víctima. A part s'ha pogut veure com un dels factors de risc de ser assetjador 

és la falta d'empatia, cosa que pot dur al fet que l'assetjador no sigui tant conscient del 

mal que està fent i, per tant, les conseqüències per ell no siguin tan presents, a causa 

d'aquest fet, s'hauria de dur a terme més programes on s'abordi l'empatia i una millor 

criança cap a potenciar-la. 

 

Per un altre costat, s'evidencia que els nins no perceben tenir suport dels professors quan 

succeeixen casos d'assetjament. Per tant, s'haurien d'aplicar programes de sensibilització 

per millorar els coneixements dels professors, a més de programes en les escoles per 

abordar l'assetjament escolar des de diferents perspectives, ja que es demostra que hi ha 

molts aspectes que influeixen en aquest. El que sí que ha quedat reflectit és que els 

programes més efectius són els més atraients pels nins com poden ser videojocs o 

programes d'aquest estil, pel fet que aquests tipus de programa els crea més interès i, per 

tant, presten més atenció. 

 

També s'ha de mencionar que a part d'abordar l'assetjament des de l'escola s'hauria de dur 

a terme una millora en la criança dels nins, perquè aquesta influeix directament en aquest. 

 

Com a resultat, es fa evident la necessitat d'una infermera escolar la qual exercirà diferents 

rols. Aquesta dura a terme intervencions efectives i atraients pels alumnes per reduir 

l'assetjament escolar i millorar el seu benestar en l'escola duent a un millor estat de salut 

i millor rendiment acadèmic, en conseqüència, haurien de ser intervencions adaptades al 

grup d'edat. A més, aquesta infermera haurà de tenir en compte els factors de risc ja 

mencionats com poden ser el tipus de caràcter, la presència de trets diferents o els estils 

de criança, a part del gènere, que estiguin presents en el centre educatiu per poder guiar 

la intervenció. També necessitarà habilitats i formació per poder treballar tant amb el 

professorat com amb els pares, ja que també formen part d'aquest procés, per tant, haurà 

de dur a terme intervencions també damunt aquests. A part haurà de dur a terme relacions 

amb psicòlegs en el cas que el pacient ho necessiti si l'assetjament ha estat detectat massa 

tard, tant per tractar la víctima com l'assetjador.  
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