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Resum 

L’assetjament escolar és un dels principals problemes a les escoles i ha estat estudiat per 

nombrosos autos.  

Ja que s’ha observat que són nombrosos els factors que intervenen, el meu estudi intenta 

esbrinar si els contextos socioculturals de les escoles influeixen en aquesta 

problemàtica. 

La metodologia que s’ha emprat és mixta, és a dir, s’ha usat una metodologia 

quantitativa mitjançant l’ús de l’eina de l’enquesta i s’ha emprat una metodologia 

qualitativa mitjançant l’ús de l’eina de l’entrevista per a corroborar la meva tesi. 

Aquesta afirma que tant el context sociocultural que envolta a un centre com el curs en 

el que es troben els alumnes té una influència directa amb el bullying, augmentant la 

incidència en aquelles escoles que tenen nins amb una problemàtica familiar important. 

Paraules clau: assetjament escolar, violència escolar, víctimes, agressors. 

 

Abstract 

Bullying is a major problem in schools and has been studied by numerous authors. 

Since it has been observed that there are many factors involved, my study tries to find 

out if the sociocultural contexts of schools influences directly to this problem. 

The methodology used is mixed. I have applied a quantitative methodology using the 

survey tool and a qualitative methodology using interview tool to confirm my thesis. 

This thesis affirm that the sociocultural context surrounding a center and the course in 

which students are, has a direct influence with bullying, increasing this incidence in 

those schools that have children with important family problems  

Keywords: Bullying, school violence, victims, aggressors. 
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1. JUSTIFICACIÓ 

 

Actualment, a la vida de les aules de primària hi ha inherent una problemàtica que moltes 

vegades passa silenciosament davant els ulls del professorat, sense adonar-se’n del vertader 

impacte que causa als alumnes.  

Molts de nins pateixen en silenci les agressions dels seus assetjadors per diversos factors 

personals que no troben solució i els agressors tenen aquest tipus de conducta per una manca 

de recursos de control de les emocions, a la vegada que es troben els espectadors els quals no 

troben la manera d’abordar aquest conflicte. Per tant, ens trobem davant tot un col·lectiu 

d’alumnes que d’una manera o una altra actuen d’un tipus determinat perquè no han trobat la 

manera d’expressar-se i solucionar tots aquests aspectes. 

Per això, és necessari determinar les característiques de les víctimes, dels agressors i els 

contextos més afavoridors per saber què i on observar i com actuar.  

El meu treball, consisteix en primer lloc, en acotar l’alumnat de les aules, és a dir, definir en 

profunditat el perfil de les víctimes, dels assetjadors i dels espectadors, posteriorment realitzar 

una avaluació del contexts socioculturals més afavoridors d’aquest problema i analitzar com 

influeix l’edat en aquest. 

Per avaluar aquests contexts, he considerat útil la realització d’unes enquestes i entrevistes a 

l’alumnat i professorat a dues escoles extremadament diferenciades, una d’un context 

sociocultural alt i una altra d’un context sociocultural baix, per a poder observar així l’impacte 

que té el context sociocultural sobre l’assetjament escolar. D’altra banda, per analitzar 

l’influencia de l’edat es realitzarà a dos cicles diferents. No obstant això, amb aquestes eines 

de recull d’informació i avaluació elaborades per mi, vull constatar si és possible detectar la 

problemàtica o si pel contrari, és necessari emprar unes altres tècniques més sistematitzades. 
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2. OBJECTIUS 

 

 -Definir les característiques personals dels agressors, víctimes i espectadors involucrats en 

aquesta problemàtica. 

- Acotar el contextos escolars més favorables en els quals es desenvolupen aquests conflictes 

com són el pati i l’aula. 

- Avaluar la prevalença de l’assetjament escolar depenent del cicle escolar i el sexe.  

- Esbrinar les diferències d’incidència del bullying en els diferents contextos socioculturals 

escolars, és a dir, avaluar les diferències entre escoles. 

- Crear unes eines de recull d’informació per detectar l’assetjament escolar. 
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3. MARC TEÒRIC 

 

La violència és un aspecte que inevitablement està present a la nostra societat: hi ha 

pel·lícules de guerra, sèries televisives de “zombies”, videojocs de lluita i vulneració de la 

llei...i tot això passa per davant els ulls dels infants sense cap mena de filtre, és més, són els 

mateixos pares qui permeten veure la televisió o jugar als videojocs sense importar el 

contingut, ja sigui fora consciencia de l’impacte que això pot tenir en ells, o pel simple fet de 

mantenir als nins tranquils una estona. 

Partint d’aquesta base, no és estrany que hi hagi nins que adoptin aquestes conductes que 

veuen. Tal i com afirma el psicòleg Albert Bandura, els humans aprenen per imitació, és a dir, 

és el que s’anomena aprenentatge per observació i per tant, “la resposta que una persona 

dóna davant d’una determinada situació pot estar mediatitzada pel que la persona ha vist fer 

abans a altres persones” (Zaragoza & Muñoz, 2009). Per tant, “tot allò que els nens han 

incorporat mitjançant l’educació i la culturització del seu context més proper formarà part del 

seu procés de socialització i del complex procés d’aprenentatge social”(Castillo & Sánchez, 2010). 

Tal i com apareix en molts de manuals i llibres de text, la socialització es pot diferenciar en 

dos àmbits: socialització primària i socialització secundària. La socialització primària és 

aquella que es dóna en el si de la família des del moment del naixement i per tant, les normes 

que adquireixi regiran les seves relacions socials al llarg de la seva vida. D’altra banda la 

socialització secundaria és dóna principalment a l’escola i als grups d’amics, per tant, és 

aquella que té com a base la socialització primària i nodreix amb més valors a la persona.  

D’aquesta manera, no és d’estranyar que aquestes conductes violentes adquirides al context 

familiar siguin en alguns casos el “modus operandi” que els infants usen per a resoldre els 

conflictes que els van apareixent en el seu dia a dia, ja que ningú els ha explicat el que està bé 

i el que no entre altres molts factors. 

L’escola és el segon lloc on els infants passen més temps i per tant, és on es forma tant el seu 

coneixement intel·lectual com la seva personalitat i qualsevol aspecte tant positiu com negatiu 

els pot afectar de per vida. Per tant, en el moment en el què es veu algun cas d’assetjament o 

violència escolar s’ha d’actuar amb rapidesa i amb cautela, per a minimitzar així l’impacte a 

les parts afectades d’aquests conflictes. 
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3.1 Tipus d’assetjament  

Ja que no totes les situacions d’assetjament són iguals, és important diferenciar-ne bé els tipus 

ja que ens ajudaran a classificar les actuacions dels alumnes. Aquesta classificació està 

inspirada en el document de” Estudi del bullying en el cicle superior de primària”. (Ruíz, 

Riuró, & Tesouro, 2014) 

 Maltractament físic: inclou totes aquelles actuacions que posen de manifest la 

integritat física de les persones. Aquestes agressions inclouen cops, espitjades, 

puntades de peu, mossegades, fer la traveta, estirades de cabell... però també s’hi 

inclouen actuacions com amagar el material escolar de la víctima o rompre els seus 

objectes personals, entre molts altres. 

 

 Maltractament verbal: són totes aquelles actuacions que es porten a terme 

mitjançant la paraula. Aquestes actuacions contemplen burles, posar malnoms, fer 

bromes pesades a les víctimes, difondre rumors, criticar...Cal destacar que hi ha molts 

d’autors que es posen d’acord en que aquest és el tipus d’assetjament més comú i per 

tant, el que té més incidència. 

 

 Exclusió social: són tots aquells fets que fan que la persona es senti exclosa del grup 

classe. Alguns exemples són: treure a la víctima del joc, no deixar-lo participar, no 

dirigir-li la paraula, ignorar-lo, etc. 

 

  Maltractament mixt: és un compendi de maltractament físic amb el verbal, i 

s’inclourien actuacions com per exemple: espitjar i insultar, pegar i insultar, amagar el 

material escolar i fer burla, etc. 
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Hi ha nombrosos autors que determinen diferents tipus de classificació però depenent de 

l’estudi que es realitzi, es pren com a base un tipus o un altre. No obstant, hi ha una 

classificació complementària a l’anterior que diferencia 8 modalitats d’assetjament la qual he 

considerada molt encertada i que he extret directament de l’informe cisneros X. Es troba citat 

a sota de l’esquema i està referenciat a l’apartat de bibliografia. 

 

AGRESSIONS 

INTIMIDACIONS 

AMENACES 

 

FUSTIGACIÓ 

COACCIONIS 

EXCLUSIÓ 

BLOQUEIG 

MANIPULACIÓ 

 

  (Esquema extret de Araceli & Iñaki, 2007) 

 

 Agressions: agrupa conductes directes d’agressió de caire físic com de caire 

psicològic. 

 

 Intimidacions: són conductes que pretenen assetjar, induïr por i consumit 

emocionalment a la víctima. 

 

 Amenaces: són aquells judicis emesos en forma d’amenaça contra la integritat de la 

víctima i contra la seva familia. 

 

 Fustigació: es presenta mitjançant desprecis, faltes de respecte i falta de consideració 

de la dignitat de la víctima. 

 

Violència física 

Violència psicològica 
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 Coaccions: són totes aquelles conductes que realitzen els agressors per a que la 

víctima actui contra la seva voluntat. 

 

 Exclusió social: són actuacions que provoquen que la víctima no s’integri en el grup. 

Aquí s’inclouen també actuacions com impedir l’expressió i la participació a la vida 

de l’aula. 

 

 Bloqueig social: a diferència de l’exclusió social, el bloqueig social cerca aillar al nin 

i marginar-lo. Mitjançant diverses conductes per part dels assetjadors, les victimes són 

mostrades davant el seu grup classe com persones indefenses, dèbils i estúpides que no 

serveixen per a res. Per tant, anulen la seva integritat física i moral.  

 

 Manipulació social: són conductes encaminades a distorsionar la imatge de la víctima 

tornant-la negativa i provocant una exclusió per part dels seus companys 

 

 

3.2 Violència escolar versus assetjament escolar 

Arribats a aquest punt, és necessari diferenciar el conceptes de violència escolar i assetjament 

escolar.  

El concepte de violència escolar pot afectar a tres àmbits diferents: mestre/alumne, 

alumne/mestre i alumne/alumne. Aquest concepte emmarca totes aquelles conductes 

disruptives que perjudiquen a tercers i provoquen danys físics i/o emocionals.  

D’altra banda, el concepte d’assetjament escolar “es produeix en un marc de desequilibri 

entre agressor i víctima”. Aquest concepte engloba “actituds reiterades i d’intimidació on la 

víctima es sent atemorida”(Serrano, 2006). Per tant, si es vol determinar si un cas particular és 

assetjament escolar o violència escolar, alguns autors proposen valorar la prevalença en la que 

ocorre, establint alguns autors una prevalença de dos cops a la setmana o tres cops al més. No 

obstant, Ángela Serrano determina que “més que fixar un nombre del qual es pugui parlar de 

reiteració, s’hauria de demanar a la víctima si es sent o no atemorida”  (Serrano, 2006). 

Per tant, davant un cas a les aules, s’ha de tenir en compte en tot moment com es sent la 

víctima i en ocasions fugir del que els manuals dictaminen, ja que cada situació es diferent i hi 

intervenen nombrosos factors. 
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3.3 Perfil d’assetjadors, víctimes i espectadors 

Una vegada es té clar la diferència entre violència escolar i assetjament escolar i es té en 

compte que molta part d’aquesta problemàtica ve donada per l’aprenentatge social, cal 

especificar quin són els perfils dels alumnes que tenen una relació directa. Aquests són els 

espectadors, els assetjadors i les víctimes. Cal destacar que la redacció dels tres punts que hi 

ha a continuació són una adaptació pròpia del llibre: “El acoso en la escuela: los agresores, las 

víctimas y los espectadores” el qual es troba citat a cada un dels punts i a mode de referència a 

l’apartat de bibliografia. 

o Els assetjadors: els nins assetjadors són de personalitat forta, mostren un caràcter 

agressiu i dur, solen tenir una certa popularitat, són propensos a contravenir les 

normes i tenen autoestima. A més, solen actuar en grup i pareix que gaudeixen de les 

agressions que porten a terme sense patir cap tipus de preocupació o empatia per a 

aquestes persones. En el cas de les nines, com a assetjadores són més propenses a 

l’assetjament indirecte com són les exclusions del grup o burles i en el cas dels nins, 

com a assetjadors són més propensos a la violència física com són cops o puntades. 

(Adaptació pròpia de Harris & F. Petrie, 2003). 

 

o Les víctimes: dins el perfil de les víctimes, podem trobar dos tipus ben diferenciats les 

quals són les víctimes passives i les víctimes provocadores. 

Les víctimes passives són aquelles que tenen una personalitat insegura, reservada, 

callada i ansiosa, deprimida, posseeixen una baixa autoestima i es senten estúpides i 

fracassades. Tenen por a la confrontació i per això no es defensen ni denuncien els 

incidents per por a les represàlies. Tenen poc sentit d’humor i causen pocs problemes 

degut a la seva passivitat. Cal destacar que a nivell físic són menors i més dèbils que 

els seus agressors.  

D’altra banda, les víctimes provocadores són aquelles que a causa del seu caràcter 

actiu i ansiós provoquen aquestes represàlies. Tendeixen a molestar als seus companys 

i a burlar-se dels altres, es solen defensar encara que no tinguin raó i alguns sofreixen 

alguna discapacitat d’aprenentatge. Una definició de víctima provocadora segons 

Daniel Olweus és “les víctimes provocadores són aquelles que són menys populars 

entre els companys però que la seva conducta a l’aula sol ser tan problemàtica que 

tots reaccionen negativament front aquesta” (Adaptació pròpia de Harris & F. Petrie, 2003) 
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 Els espectadors: els espectadors són aquelles persones que per temor a patir el mateix 

que les víctimes, no diuen res i romanen en silenci tot i que fisiològicament sentin el 

mateix que les víctimes que ho pateixen. Aquests espectadors no tenen recursos per 

expressar el que passa i moltes vegades es degut a una manca de treball d’aquest 

aspecte per par del professorat. (Adaptació pròpia de Harris & F. Petrie, 2003). 

 

3.4 Victimització i nucli familiar 

Si la observació de conductes agressives és la causa per la qual els nins generen una conducta 

violenta a l’escola, la victimització pareix no tenir cap tipus de patró visiblement clar que 

determini la propiciació d’aquest tipus de perfil. 

Hi ha nombrosos estudis que es contradiuen, però tot i així arriben a uns estàndards que 

permeten entendre quines són les causes familiars que determinen que un infants 

desenvolupin trets de víctimes i altres no. Aquestes premisses són extretes de les conclusions 

d’autors  com Klickperova i Koucka, Komiyama, Troy y Sroufe, Olweus, Finnegan, Hodges, 

Perry i Hazler i determinen que els factors familiars determinen la conducta dels nins per a 

enfrontar-se a segons quines situacions, és a dir, les situacions condicionen el caràcter i la 

conducta dels infants. A mode de resum s’enumeren els factors familiars determinants en la 

victimització dels infants: 

 En l’àmbit familiar de les víctimes hi ha situacions d’aferrament insegur. 

 

 Les mares dels nins que són víctimes tendeixen a sobreprotegir als seus fills. 

 

 Les mares de les nines que són víctimes tendeixen a tenir una conducta hostil cap a les 

seves filles. 

 

 Els pares dels fills victimitzats no han tingut un model educatiu ferm que permeti que 

els seus fills l’imitin i a més a més tenen actituds hostils. 

 

 Els infants imiten les conductes passives dels seus pares, traslladant-les a la seva 

pròpia conducta. 
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 Les famílies de les víctimes tenen una baixa capacitat per a la resolució de conflictes i 

no desprenen una independència cap als seus fills. 

 

 Els nins victimitzats traslladen la seva inseguretat de l’escola a casa, esperant a que els 

seus pares descobreixin el que els passa sense que ells ho expressin. 

 

 Com que els nins no es comuniquen, es produeix un buit en la comunicació amb els 

seus pares, augmentant el nivell d’inseguretat del punt anterior. Per tant, aquest punt 

és conseqüència directa del punt anterior i aquest provocador d’aquesta situació, per 

tant, és una espiral que mai acaba si no es detecta. 

 

 Les víctimes que no conviuen en un àmbit familiar harmoniós i per tant observen un 

clima familiar conflictiu amb pares autoritaris, tenen major probabilitat de ser víctimes 

al desenvolupar unes característiques personals no aptes per afrontar diverses 

situacions. 

 

Finalment, el més important per a valorar cada cas és “clarificar si la conducta dels pares és 

un factor de risc per a que els fills siguin victimitzats, o si pel contrari, la seva conducta és 

una conseqüència de la victimització a la que està sotmès el nin”(Ángel & Francisco, 2007). 

 

3.5 Factors de risc: individuals, familiars, escolars i socioculturals  

Una vegada delimitat el marc psicològic i el marc personal dels protagonistes d’aquesta 

problemàtica, cal posar en coneixement quins són aquells factors que afavoreixen la violència 

i l’assetjament escolar. Aquests factors en molts de casos venen donats en certa part per 

aspectes biològics però molts dels estudis que nombrosos autors han realitzat, han conclòs que 

no n’és la causa única.  

“Les necessitats de domini se han relacionat amb el motiu per el qual es puguin convertir en 

assetjadors i per tant, hi ha quatre aspectes per explicar la raó per la qual els assetjadors es 

comporten de la manera que ho fan” (Maxwell 2000 i Ingram 2000): 



11 
 

o Cerquen atenció i poder ja que normalment en el seu àmbit familiar els manca 

afecte o atenció. D’aquesta manera, intimidant als seus companys més dèbils 

controlen la seva situació personal. 

o Cerquen la popularitat i el respecte  

o Com que en moltes ocasions aquests assetjadors no són descoberts ni castigats 

aprenen que poden intimidar i a la vegada obtenir-ne beneficis. 

Els assetjadors porten a terme aquestes conductes perquè en el seu context familiar són 

acceptades i possiblement ho hagin observat alguna vegada. És el que anomenem 

aprenentatge per observació. 

Hi ha tres tipus de factors de rics que propicien la formació i reiteració d’aquestes conductes 

però no es pot incidir en tots, per tant és adequat intentar modificar aquells factors sobre els 

quals es pot intervenir i controlar aquells factors que no són modificables”.(Ángel & Francisco, 

2007) 

 Factors de risc individuals: Existeixen variables personals que afecten a la probabilitat 

de que es pugui generar un comportament agressiu. Els factors de risc individuals 

inclouen el gènere i l’edat, el temperament, la personalitat la capacitat per a la relació 

social i aspectes biològics. 

 

En referència al gènere i a l’edat, hi ha estudis que corroboren que hi ha més 

incidència de l’assetjament entre nins que entre nines, el tram d’edat on més es 

produeix és dels 8 als 10 anys i dels 16 als 18 i el nombre d’agressors es mantén 

constant al totes les edats. 

 

Pel que fa al temperament, segons Allport (1937) “entenem el temperament com el 

conjunt de respostes emocionals que tenen un caràcter relativament estable i que són 

característiques del subjecte al establir les seves relacions amb el medi. Aquests 

comportaments estan presents des de la infància, tenen una forta fonamentació 

biològica i en molts de casos és hereditària”. Amb aquesta premissa es va  realitzar 

un estudi on es valorava la conducta del nin davant certes situacions i es va concloure 

que hi havia tres tipus de temperament fonamentals: temperament difícil, temperament 

fàcil i temperament lent per a adaptar-se. 
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L’agressivitat que usualment coneixem es deu a un temperament difícil i a més a més 

la combinació de diferents tipus de temperaments dona lloc a un comportament 

impulsiu. 

 

La personalitat és un conjunt entre factors biològics i factors socioculturals que 

afecten a la manera de pensar i a la conducta que cada un manifesta amb el seu context 

més immediat. Cal destacar que hi ha milers d’autors i psicòlegs que han estudiat la 

prevalença de la personalitat amb la conducta d’assetjament i s’han arribat a diverses 

conclusions. Eysenck 1900 va determinar que hi ha quatre dimensions primàries de la 

personalitat que són: introversió-extroversió, normalidad-neuroticisme i normalitat-

psicoticisme. Una vegada determinades aquestes àrees, l’autor Cerezo va realitzar una 

investigació per a determinar en termes generals en quin perfil es  podrien trobar  les 

víctimes i els assetjadors. El seu estudi va concloure que “el psicoticisme és la 

dimensió de la personalitat que discrimina als assetjadors de les víctimes. Els 

assetjadors presenten unes dimensions de personalitat específiques com són un elevat 

nivell de psicoticisme, extraversió i sinceritat i un nivell mitjà de neuroticisme. Les 

víctimes destaquen per la seva alta puntuació en neuroticisme juntament amb nivells 

alts d’ansietat i introversió”.(Cerezo 2001). 

 

 

La capacitat per a les relacions socials és un altre aspecte fonamental que determina 

l’actuació agressiva i d’assetjament cap a altres persones. Segons l’autor Dodge, 

“l’agressió s’ha associat amb l’existència d’un dèficit en el processament de la 

informació social, dèficit que causaria la percepció d’amenaça i que provocaria una 

resposta agressiva” (Dodge 1980). 

Per tant, si un nin no percep correctament els estímuls socials a causa d’un dèficit 

d’educació emocional és possible que percebi les actuacions dels demés com un 

estímul negatiu cap a ell i per tant, actuarà assetjant als seus companys com a resposta 

defensiva. 

Cal destacar que aquest tipus de persones no tenen empatia, actuen de manera freda i 

manipulativa i manquen de moralitat. 

 

Finalment, els aspectes biològics fan referència a aquelles característiques personals 

que diferencien a aquestes persones dels altres. Alguns trets significatius són que els 
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agressors per norma general físicament són més forts i alts i les víctimes són més 

baixos que els seus agressors i tenen un pes menor. No obstant, Olweus va trobar una 

relació significativa la qual afirmava que “hi ha una relació entre assetjament i el sexe 

masculí amb un nivell alt de testosterona i un nivell baix d’adrenalina” (Olweus 1978). 

Cal destacar que diversos autors afirmen que l’actitud agressiva i les característiques 

biològiques que comporta són factors biològics que es poden transmetre de manera 

hereditària de pares a fills i per tant, és possible que un individu agressiu a causa de 

diversos factors biològics tingui descendència que també comparteixi alguna 

d’aquestes característiques, tot i que no és aplicable a la majoria dels casos estudiats. 

 

 Factors familiars: els factors familiars depenen directament de tres variables les quals 

són els pares com a model de conducta, les pràctiques educatives familiars i 

l’estructura familiar. 

 

Com ja he esmentat amb anterioritat, un dels pilars que fonamenta l’educació de les 

persones és l’aprenentatge per imitació o aprenentatge observacional. Aquest significa 

que totes les persones aprenem del que observem del nostre context més immediat el 

qual és la família.  

No obstant, hi ha autors que determinen que la conducta que més s’observa com a 

model d’imitació és l’agressivitat i per tant, els pares passen a ser models 

d’imitació. Aquells nins que en el seu si familiar veuen que l’agressivitat és una via 

per a aconseguir els seus objectius, satisfer les seves necessitats i els seus desitjos, 

tendiran a reproduir aquests models ja que és el que ha nodrit el seu aprenentatge des 

de petits.  

 

Un altre aspecte que s’ha de tenir present són les pràctiques educatives familiars, és 

a dir, de quina manera ha estat educat un nin en el seu si familiar. Hi ha estudis que 

determinen que aquesta conducta agressiva que els nins poden arribar a desenvolupar, 

es deu a una possible alteració de l’hipocamp relacionada amb la producció excessiva 

de cortisol, hormona la qual s’allibera quan hi ha una situació d’estrès.   

Aquest augment de cortisol es podria veure influenciat per el maltractament que 

alguns nadons poden experimentar ja sigui per que el nadó hagi estat sacsejat o copejat 

amb freqüència.  
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Els estudis no conclouen aquí sinó que van més enllà. S’ha observat que els pares que 

tenen una conducta estricta negativa cap als seus fills, no els demostren cap tipus 

d’afecte i/o els rebutgen, aquests infants arriben a desenvolupar conductes agressives. 

(Adaptació Olweus, 1980). 

Aquest fet ve lligat a l’estudi de Craig, Peters i Konarski, 1998 qui determinen que: 

 

 - Hi ha pares que en comptes de modular la conducta agressiva dels seus fills, la 

reforcen positivament i per tant, no estan ensenyant un comportament prosocial. 

D’aquí esdevenen conductes hostils de fills cap a pares i conductes hostils entre 

germans. 

 

 - Les pràctiques de càstig dures i inconseqüents són un element fonamental que 

desencadenen aquesta agressivitat. Els pares tendeixen a ser excessivament 

estrictes i empren en excés la disciplina, per tant, estan emprant models de 

tècniques agressives i antisocials per a la resolució de conflictes. (Adaptació a partir 

de Ángel & Francisco, 2007). 

 

Finalment, hi ha estudis que corroboren quin tipus de conductes dels pares propicien 

que els seus fills no es converteixin en futurs assetjadors. Aquestes són fills que 

perceben als seus pares com a autoritaris i recolzen la independència i autonomia dels 

seus fills, fills que perceben dels seus pares actituds positives i optimistes i fills que 

denoten una inclinació afectiva segura amb els seus pares.(Ángel & Francisco, 2007) 

Per últim, és important destacar la importància que té l’estructuració familiar a la 

prevalença de l’assetjament escolar. S’ha determinat que hi ha una sèrie de factors que 

afecten a l’esquelet de les relacions familiars i que incideixen directament en aquest 

comportament agressiu, ja que mitjançant l’observació els nins aprenen a conviure 

amb aquesta problemàtica i la acaben transportant a l’escola a mode d’agressió com a 

crida de l’atenció.(Ángel & Francisco, 2007). Aquests factors són: 

 

 - Aïllament social de la família 

 - Depressió o estrés dels pares 

- Mares solteres amb un nivell econòmic baix 

- Conflictes maritals 

- Divorci 
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- Falta de comunicació entre els pares 

- Fills que ocupen el lloc entremig entre els seus germans 

 

 Factors socials: Hi ha nombrosos factors socials que influeixen en la conducta 

agressiva que un nin pot desenvolupar a l’aula, entre els quals es troben la pressió del 

grup d’iguals, l’actitud del mestre davant situacions d’assetjament i el paper dels 

medis de comunicació. .(Adaptació Ángel & Francisco, 2007). 

 

La influència del grup entre iguals és clau ja que durant les actuacions d’intimidació, 

l’alumne agressiu és observat i per tant, està obtenint l’atenció que reclama i que no 

obté a casa. A més, la seva conducta observable pot ser imitada per altres companys i 

l’ego dels agressors es pot veure augmentat ja que rep recolzament directe dels 

observadors. 

A més, les agressions poden oferir algun benefici directe a l’agressor, ja sigui una 

recompensa material o produir enuig de la víctima, per tant, obté un poder de 

superioritat que fa que la seva autoestima s’alimenti d’aquests fets. 

 

L’actitud del mestre i del centre davant aquests casos es fonamental ja que 

determina els patrons de conducta que l’alumne va adquirint tant si és víctima com si 

és agressor. Això vol dir que si davant una conducta agressiva l’alumne assetjador no 

rep una conseqüència ferm i directa per a corregir aquest comportament, és possible 

que l’alumne ho torni a repetir ja que estarà constantment posant a prova els seus 

límits, els quals venen directament imposats per part del centre. 

D’altra banda, si hi ha mestres formats en aquests aspectes que saben que observar i 

intervenir, serà més fàcil detectar els casos d’assetjament, i per tant, els alumnes 

encarregats d’escometre contra els altres, tindran menys espai per a produir aquests 

actes. 

També és important tenir molt en compte les víctimes ja que en moltes ocasions 

passen desapercebudes degut a que no conten el que els està passant. Per tant, és 

important desenvolupar mesures per a que aquests alumnes tinguin un espai on poder 

contar les seves inquietuds, es sentin segurs i compresos, i alhora és imprescindible 

que els mestres formin a les víctimes d’assetjament amb pautes per a afrontar les 

situacions que pateixen. 
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Finalment, és imprescindible destacar la importància que tenen els mitjans de 

comunicació en el desenvolupament de conductes agressives ja que com hem repetit 

amb anterioritat, els nens aprenen per observació. Si estan exposats a videojocs, a 

pel·lícules i a ambients on la violència estigui present (drogues, armes, violència 

domèstica, violència al carrer, pobresa extrema...) és molt probable que manifestin 

conductes agressives i violentes. Per tant, si el grup social accepta i tolera aquestes 

conductes tendiran a reproduir-se a l’aula ja que des de casa s’estan nodrint amb 

aquests patrons. 

 

3.6 Contextos més afavoridors 

Un dels aspectes a tenir en compte per a poder observar les conductes de violència i 

assetjament és que no es produeix amb la mateixa freqüència a tots els àmbits i per tant, es 

necessari distingir-los. 

 Pati: és el lloc on es produeixen més assetjaments ja que és el moment de joc lliure 

entre tots els alumnes i on es poden produir més enfrontaments. És un dels llocs on hi 

ha una major d’incidència ja que estan fora del control del mestre. 

 

 Banys: és un lloc on també és produeixen nombrosos assetjaments ja que estan fora 

del control del mestre i per tant, no poden ser descoberts si la víctima no expressa el 

que passa. 

 

 Entrada i sortida de l’escola i carrer: aquests també són llocs on es poden produir 

assetjaments i el motiu és el mateix que l’anterior: estan fora del control del mestre i 

no son susceptibles a ser descoberts. 

 Aula: a l’aula és on menys assetjaments es produeixen tot i és un àmbit que quedi 

exclòs. Les agressions solen ser de caire psicològic ja que els agressors poden ser 

descoberts però tot i així saben que molts de mestres no actuen per a penalitzar les 

seves conductes. 
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3.7 Dades d’incidència a Espanya 

L’estudi de l’assetjament i la violència escolar han estat objecte d’estudi al llarg dels anys i 

s’han fet nombroses investigacions per a determinar la seva incidència al voltant del mon. No 

obstant, gràcies a l’informe Cisneros, a l’any 2007 es va realitzar un estudi exhaustiu a 

Espanya on es valorava per comunitats autònomes l’impacte que tenia aquest fet d’estudi. No 

obstant, l’estudi no es va realitzar a les Balears i per tant, no es disposen dades, per la qual 

cosa només plasmaré algunes pinzellades de les conclusions a les que s’ha arribat en general. 

 A segon, tercer i quart de primària hi ha una major incidència d’assetjament i 

violència escolar no obstant, hi ha una major prevalença a tercer de primària respecte a 

la resta dels cursos. 

 

 Les modalitats d’assetjament i violència escolar, de major a menor incidència són: 

bloqueig social, fustigament, manipulació, coaccions, exclusió social, intimidació, 

agressions i amenaces. 

 El sexe masculí té una major tendència que el sexe femení a produir conductes 

d’assetjament. 

 

 Hi ha un nombre molt alt de víctimes que no saben perquè són assetjades. 

 

 Hi ha un nombre molt alt d’assetjadors que afirmen que porten a terme aquest tipus de 

conducta perquè la víctima els ha provocat a ells i també perquè només volien gastar 

una broma. 

 

 A diferència de la resta de cursos, a tercer de primària és on hi ha un major estrés 

posttraumàtic a causa de les accions d’intimidació i d’assetjament. 
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4. MARC EMPÍRIC   

 

4.1 Hipòtesi del treball 

L’assetjament escolar, tal i com he esmentat anteriorment, és un problema que està present a 

la gran majoria de les aules. Tot i així, després d’haver-me documentat, la meva hipòtesi es 

basa en que el context sociocultural de l’escola i l’edat dels alumnes influeix a les relacions 

que es mantenen a les aules i per tant, te una relació directa amb el tema central del treball.  

Per tant, la hipòtesi esperada és que les escoles amb un context sociocultural alt hi haurà 

menys casos d’assetjament que a una escola amb un context sociocultural baix i a més, l’edat 

tindrà un paper fonamental, considerant que al tercer cicle hi haurà menys casos d’assetjament 

i violència escolar que a segon cicle tal i com expressen les dades esmentades a apartats 

anteriors. 

 

4.2 Objectius 

L’objectiu principal d’aquesta investigació és corroborar si la hipòtesi plantejada anteriorment 

es compleix o no, és a dir, valorar com afecta el context sociocultural de l’escola a 

l’assetjament escolar i com es distribueixen el casos d’assetjament escolar i violència escolar 

depenent de l’edat i el cicle en el qual es trobin. 

D’altra banda, de manera indirecta i com a futura docent, vull constatar si aquestes enquestes 

que he creat em serien útils en un futur per a detectar aquesta problemàtica i si els ítems de les 

entrevistes em servirien com a indicadors per a observar la vida de les meves futures aules. 

 

4.3 Metodologia  

La metodologia que he decidit emprar és una metodologia mixta. Per una part, la metodologia 

qualitativa es troba visible en els resultats de les entrevistes, les quals reflecteixen informació 

que ha de ser analitzada i extreta per a descriure les situacions que es troben inherents a 

aquesta problemàtica. D’altra banda, la metodologia quantitativa es troba a les enquestes ja 

que aporten de dades numèriques en forma de freqüència.  
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Cal destacar que abordaré la temàtica des d’una perspectiva holística i els estudis que 

realitzaré són a petita escala, on es recull una petita mostra de dues escoles del Palma i 

s’analitzen el resultats obtinguts. 

El mètode que empraré és correlacional, és a dir, les diferents variables depenen entre sí, 

essent aquestes variables l’edat, el context i l’assetjament. Tal i com he esmentat amb 

anterioritat, el context influeix notablement a l’assetjament escolar que es produeix a les 

aules, per tant, com més baix és el context sociocultural dels alumnes i del centre, més 

assetjament escolar haurà i com més edat tenen els nins menys assetjament escolar hi haurà. 

També s’analitza la tipologia d’assetjament que es porta a terme i els llocs on és més sovint 

que es realitzi, tenint en compte les variables de lloc i les variables de tipus d’assetjament 

(verbal, físic o psicològic). 

Finalment, destacar que degut a les característiques del meu estudi i al limitat nombre 

d’enquestes realitzades, només puc realitzar una observació de tendències i una posterior 

comparació amb les dades dels estudis que milers d’autors han realitzat. 

 

4.3.1 Tècniques 

Les tècniques que portaré a terme en aquesta investigació són per una part la enquesta i per 

una altra part l’entrevista. 

 Enquestes:  

 Estan diferenciades en dues parts, essent la primera una part general i comuna als 

dos cicles estudiats i la segona part només per als alumnes de tercer cicle. Aquesta 

diferenciació es deguda a que les preguntes formulades necessiten un nivell 

d’abstracció que potser a cicles inferiors no estigui completament adquirit i per 

tant, interfereixin de manera errònia en els resultats, és a dir, les preguntes que hi 

ha a la segona part són més complexes i potser siguin difícils de contestar per als 

alumnes de segon cicle. Per tant, la primera part és per a segon i tercer cicle i la 

segona part és exclusivament per al tercer cicle. 

 

 Combinen dos tipus d’enquesta: analítiques i descriptives. La primera part de les 

enquestes és analítica ja que pretén esbrinar quina es la situació actual a les aules 

estudiades i la segona part de les enquestes és descriptiva ja que a partir de la 
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formulació de certes preguntes pretén explicar el perquè d’algunes situacions i 

esbrinar més enllà del que reflecteixen les dades. 

 

 Es combinen respostes de tipus obert o tancat. A la primera part es pot observar 

clarament que els subjectes d’estudi han de contestar a les preguntes mitjançant 

quatre variables (Tot el temps, gairebé tot el temps, a vegades o mai) i no poden 

donar cap altre tipus de resposta que no sigui marcant aquest. D’altra banda a la 

segona part, es formulen preguntes que tenen més d’una resposta, per tant, son 

preguntes de resposta oberta on els alumnes de tercer cicle han de contestar a partir 

de les seves percepcions, sensacions i emocions. 

 

 Les enquestes que he creat estan dissenyades per a que qualsevol alumne pugui 

entendre la formulació de les preguntes, és a dir, és accessible a qualsevol tipus 

d’alumne independentment de les seves necessitats educatives.  

 

 Les preguntes han estat creades de tal manera que depenent de la resposta, es 

pugui detectar el perfil del qui la contesta, i per tant, etiquetar com assetjador, 

espectador o víctima. Això significa que, tal i com es pot observar, la formulació 

de certes preguntes es realitza des de dues perspectives per a poder esbrinar el 

perfil. Un exemple clarificador és el següent “M’han posat algun malnom “ i “He 

posat algun malnom”, d’aquesta manera, es pot saber en quina posició es troba 

l’alumne en qüestió.  

 

 Les preguntes estan formulades per a que es pugui esbrinar la prevalença 

d’incidència de violència i assetjament escolar tant al pati com a les aules. 

 

 Algunes de les preguntes demanen clarament a l’alumnat si considera que pateix 

assetjament o no però d’altra banda, de manera indirecta també demana si són 

víctimes ja que hi ha una part on han de contestar depenent si aquella persona s’ha 

sentit malament o si pel contrari considera que s’ha burlat d’algú”. Per tant, 

l’elecció d’una opció exclou l’altra. 

 

 Els diversos tipus de preguntes redactats de diferents maneres amb el mateix 

objectiu d’esbrinar el perfil d’alumne, permeten una major fiabilitat ja que el que 
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s’ha contestat inicialment també es troba al final redactat d’una altra manera per a 

que els alumnes no se’n donin compte que és el mateix. D’aquesta manera es 

pretén corroborar la fiabilitat de les respostes una rere l’altra i s’intenta detectar la 

resposta de manera atzarosa i sense implicació. 

 

 Les enquestes són anònimes per protegir la identitat dels menors però també estan 

dissenyades per oferir un context de confiança i lliure expressió i així poder 

respondre amb completa sinceritat i sense cohibició  

 

 La llengua en la que estan escrites són en castellà per poder arribar a tots els 

alumnes en el cas que hi hagi nins que no entenguin la llengua catalana. 

 

 

 Entrevista: la entrevista que realitzaré als tutors de les aules enquestades està 

semiestructurada, és a dir, té una estructura definida per a no oblidar-se a demanar 

res, però depenent de les respostes que es donin, es poden incloure noves 

preguntes les quals no havien estat plantejades. Això significa que a partir d’un 

conjunt de preguntes vertebradores de la temàtica, es poden anar extraient de 

noves si la situació ho requereix. Això també és un dels aspectes fonamentals de la 

metodologia qualitativa que prèviament havia estat explicant. 

Destacar que aquestes entrevistes es realitzaran el mateix dia i en el mateix 

moment en què els alumnes realitzin les enquestes. 

Les entrevistes es realitzaran de manera oral i les enregistraré de manera manual a 

un full. D’aquesta manera les respostes seran més espontànies i el ritme de 

l’entrevista serà més fluït. 
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4.3.2 Univers  

L’univers d’aquest estudi són dues escoles de Palma de Mallorca, una d’elles d’un context 

sociocultural alt i l’altra d’un context sociocultural baix. Ambdues escoles han demanat que 

es mantingui l’anonimat per a evitar la possible difusió d’informació i també per evitar 

estereotips. 

Per tant, per a identificar aquestes escoles, a partir d’ara es farà referència a l’escola de nivell 

sociocultural alt com “Escola A” i es mencionarà l’escola amb un nivell sociocultural baix 

com “Escola B” 

 

4.3.3 Mostres 

Els subjectes escollits per a realitzar aquest estudi són els alumnes i els tutors de les aules que 

cada centre m’ha concedit. Les dades de les mostres d’aquest estudi són les següents: 

 

Enquestes: 

- Escola A: s’han enquestat 26 alumnes de 3er de primària i 23 alumnes de 5è de primària.  

- Escola B: s’han enquestat 18 alumnes de 3er de primària i 16 alumnes de 5è de primària. 

Per tant, el nombre total d’alumnes que han respost a les enquestes és de 83.  

 

Entrevistes: 

Escola A: s’ha entrevistat en total a dos tutors: al tutor de 3er de primària i al tutor de 5è de 

primària.  

Escola B:  s’ha entrevistat en total a dos tutors: al tutor de 3er de primària i al tutor de 5è de 

primària.  

En tot moment es mantindrà l’anonimat tant dels alumnes com dels mestres ja que és té en 

compte la llei de protecció de dates i dels menors. 
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L’elecció d’aquestes aules va lligada a la voluntarietat dels centres, és a dir, és el centre qui ha 

assignat les aules. No obstant, vaig demanar la possibilitat de realitzar l’estudi a 3er i 5è, ja 

que el que cerco es comparar el segon i el tercer cicle d’educació primària amb un curs de 

distanciament, ja que d’aquesta manera el nivell maduratiu és notablement diferent i per tant, 

les percepcions que tenen els alumnes sobre aquest tema varia consistentment.  

 

4.4 Procediment 

El primer de tot que vaig fer va ser documentar-me en profunditat del tema central del meu 

treball i una vegada interioritzats els conceptes, vaig delimitat el meu camp d’actuació, és a 

dir, realitzar les enquestes i entrevistes a dos centres altament diferenciats pel context 

sociocultural.  

Una vegada vaig tenir creades les enquestes, em vaig posar en contacte amb tres escoles d’un 

context sociocultural alt, de les quals només vaig obtenir resposta d’una, la qual em va donar 

la conformitat. 

Acte seguit em vaig posar en contacte amb l’escola del context sociocultural baix la qual no 

em va posar cap tipus d’impediment. (Les dates establertes es troben a un apartat posterior de 

temporalització). 

Ambdues escoles varen demanar-me les enquestes i les entrevistes per a revisar-les abans de 

la meva intervenció i cal dir que no vaig trobar cap impediment. 

Les sessions a cada aula han durat 45 minuts en el cas dels alumnes del segon cicle i 30 

minuts en el cas dels alumnes de tercer cicle. Aquesta diferència es deu a la comprensió i 

velocitat lectora dels alumnes, la qual es superior al tercer cicle. 

Cada sessió ha començat amb una breu presentació personal i una introducció al tema del 

bullying o assetjament escolar, realitzant preguntes al gran grup per a que els alumnes 

participessin. Després s’ha procedit a lliurar una enquesta a cada nin i una vegada tots l’ha 

tinguda davant, s’ha explicat cada pregunta. Una vegada han començat a emplenar-la, si han 

tingut cap dubte s’ha pogut resoldre sense complicacions. 

Finalment, l’han lliurada a sobre de la taula del mestre cap avall per a mantindre l’anonimat. 
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Al mateix temps que els alumnes responien les enquestes, vaig procedir a realitzar l’entrevista 

a cada tutor de l’aula. Aquesta entrevista es va realitzar de manera oral i l’enregistrament de 

les respostes va ser de manera manual. Vaig considerar aquest mètode el més indicat ja que 

d’aquesta manera les respostes serien més espontànies i no hi hauria cap tipus de cohibició de 

resposta.  

 

4.4.1 Temporalització 

Per a poder realitzar les enquestes, va ser necessari concertar una cita per a que la meva 

intervenció interferís el mínim possible les rutines de les aules assignades. D’aquest mode, les 

dates en les que s’han realitzat les enquestes i entrevistes són les següents:  

ESCOLA AULA DATA HORA 

ESCOLA B 
5è de primària  21/05/15 9:30 

3er de primària 21/05/15 13:00 

ESCOLA A 
3er de primària 22/05/15 15:00 

5è de primària 22/05/15 16:00 

 

 

4.5 Conclusions extretes 

4.5.1 Anàlisi de les preguntes de les enquestes 

Abans de començar a plasmar les dades i explicar els resultats obtinguts, considero necessari 

explicar de manera clara, quines han estat les variables que han determinat el tipus d’alumnat 

i la seva problemàtica. 

Com ja he esmentat a apartats anteriors, hi ha una part de preguntes comuna als dos cursos, 

per tant recull les mateixes dades. D’aquestes preguntes que es realitzen, de la 1 a la 13 es 

formulen interrogants als nins sobre la seva percepció del tracte que tenen els altres alumnes 

amb ells (m’insulten?, em peguen?, em sento segur al pati o a l’aula?, etc.) i per tant, 

l’afirmació d’aquestes amb un sempre, casi sempre o a vegades a més de tres ítems, els he 

considerat com indicadors potencials per a la detecció d’una possible víctima. 

De la pregunta 14 a la 21, el que s’intentava era que els alumnes realitzessin una reflexió del 

seu comportament i valoressin si ells creien que era el correcte o no. L’afirmació als 
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interrogants com “he insultat a algú?, he pegat a algú? o m’he burlat d’algú?” amb la resposta 

sempre, casi sempre o a vegades ho he considerat com un indicador d’un possible perfil 

assetjador. No obstant, s’ha de tenir en compte que aquestes dades s’han d’analitzar amb 

molta cautela, ja que en nombroses ocasions els alumnes associen el fet de pegar a una 

espitjada sense cap tipus de transcendència mentre juguen a futbol i tot i que vaig remarcar 

que aquest tipus de preguntes anaven encaminades a un tipus d’assetjament on una de les dues 

parts es sentia directament afectada, pareix que no es va acabar d’entendre aquest concepte. 

De la pregunta 15 a la 26 el que s’intentava extreure com a informació eren els possibles 

espectadors que observen els assetjaments tant al pati com a l’aula i la resposta a aquests 

ítems amb sempre, casi sempre i a vegades han estat indicadors suficients per a detectar a 

aquests espectadors. 

D’altra banda, a la segona part comuna a tots els cursos, hi ha una sèrie de preguntes on s’ha 

de contestar amb si o no  i a més s’ha de marcar en quins llocs es produeixen majoritàriament 

aquests assetjaments en el cas que n’hi hagi.  Aquestes preguntes les he considerades com a 

determinants per acabar de decidir si l’enquesta es correspon al perfil potencial d’una víctima 

o un espectador  

D’altra banda a les enquestes de tercer cicle, hi ha tres parts més a part d’aquestes preguntes 

anteriorment analitzades. Una àrea de preguntes va encaminada a realitzar una tria de 

característiques personals que defineixin a la persona que esta realitzant l’enquesta i per tant, 

hi ha uns indicadors clau que han corroborat el perfil del contestant, és a dir, si l’alumne  ha 

contestat alguna d’aquestes afirmacions, ho he considerat com un perfil de víctima: 

 Mai li he contat a ningú que es burlen de mi o em peguen 

 Em peguen o es burlen de mi en llocs on els mestres no ho veuen 

 Jugo sol/a al pati 

 Estic trist/a 

Una altra part anava encaminada a respondre unes preguntes depenent de si la persona que 

respon l’enquesta s’havia sentit malament alguna vegada o si havia fet sentir malament a algú 

i finalment una darrera part amb un comentari lliure on es podia fer menció a qualsevol 

aclariment o anotació referent al tema tenint així un espai lliure on poder comentar les  

inquietuds. 
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4.5.2 Anàlisi de les dades extretes de enquestes 

Per analitzar les dades de les enquestes, he considerat oportú plasmar i analitzar primerament 

les dades de les escoles per separat i finalment analitzant les dades extretes en conjunt de 

ambdues escoles. 

 

Anàlisi Escola A 

L’escola A és un centre concertat ubicat a Palma i el context sociocultural és alt. 

Amb les enquestes realitzades a tercer de primària, vaig poder determinar que un 41% són 

víctimes d’assetjament, un 51% són espectadors de la situació i un 8% són agressors. 

 

Amb les enquestes realitzades a cinquè de primària, vaig poder determinar que un 38% eren 

víctimes (un 3% menys que a tercer de primària), un 59% eren espectadors de les agressions 

(un 8% més que a tercer de primària) i un 3% són agressors (un 5% menys que a tercer de 

primària). Per tant, ens trobem que el nombre de víctimes i agressors es veu reduït però el 

nombre d’espectadors augmenta. 
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Per tant, el nombre de víctimes a tercer i a cinquè de primària varia, havent-hi menys víctimes 

a cinquè de primària que a tercer. Aquestes dates plasmen el mateix que els estudis realitzats 

per  nombrosos autors esmentats al marc teòric, per tant, trobem una correlació amb les dades 

estudiades prèviament i la hipòtesi del treball en aquest cas es compleix. 

 

 

D’altra banda, el tipus d’assetjament que pateixen les víctimes segons les enquestes 

realitzades contemplen: malnoms, burles, insults, bromes i agressions físiques. Ja que 

aquestes preguntes eren comunes a ambdós cursos, he pogut fer un estudi comparatiu 

d’ambdós cursos. El que s’observa és que les agressions físiques i els insults destaquen a 

tercer de primària però les burles i els malnoms són mínimament superiors a cinquè. Amb 

això es pot deduir que el tipus d’assetjament que majoritàriament es realitza al tercer curs és 

maltractament físic i el tipus d’assetjament que majoritàriament es realitza a cinquè es de 

caire psicològic. 
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Finalment, un altre aspecte que vaig estudiar els llocs on es produeixen majoritàriament 

aquests assetjaments, arribant a la conclusió que el pati és el lloc on més ocorren aquestes 

agressions independentment del curs en el qual es trobin i que a segon cicle destaquen també 

les entrades i sortides del centre. 

 

 

Anàlisi Escola B 

L’escola B és un centre públic situat a Palma i té un context sociocultural baix tendint a molt 

baix. 

Amb les enquestes realitzades a tercer de primària, vaig poder determinar que un 47% són 

víctimes d’assetjament, un 40% són espectadors de la situació i un 13% són agressors. 
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Amb les enquestes realitzades a cinquè de primària, vaig poder determinar que un 45% són 

víctimes d’assetjament (un 2% menys que a tercer de primària), un 48% són espectadors de la 

situació(un 8% més que a segon cicle) i un 7% són agressors (un 6% menys que al tercer 

curs).  

 

 

Per tant, en referència al nombre de víctimes, trobem que hi ha més víctimes al tercer curs de 

primària que al cinquè curs i per tant, les dades estudiades amb anterioritat les quals estan 

extretes d’estudis de diversos autors, es compleixen, i per tant, la hipòtesi del treball en aquest 

cas també es compleix. 
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Pel que fa al tipus d’assetjament ens trobem que totes les dades són majors al tercer curs que 

al cinquè curs i que predominen les agressions físiques, els insults i els malnoms, per tant, hi 

ha assetjament físic però també hi ha assetjament psicològic. 

 

 

Finalment s’ha analitzat a quins llocs hi ha una major prevalença de l’assetjament i ens hem 

trobat que al pati i a les entrades i sortides de l’aula és on hi ha una major prevalença. 
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Comparativa entre escoles: Escola A i Escola B 

Contrastant les dades d’ambdues escoles, he arribat a la conclusió que a l’escola B hi ha més 

víctimes que a l’escola A. Això passa perquè el context sociocultural dels nins afecta molt a 

les relacions que s’estableixen a l’aula i entre els companys. D’aquesta manera, si l’entorn 

familiar dels alumnes de l’escola B és multiproblemàtic i es veu greument afectat per factors 

que propicien les agressions, és normal que hi hagi més casos d’assetjament ja que hi ha més 

agressors potencials. 

 

Seguint amb la premissa anterior, a l’escola B hi ha un major nombre d’agressors potencials 

que a l’escola A. Això és un factor que està directament relacionat amb el context familiar 

dels alumnes, tal i com he esmentat amb anterioritat. Si el que observen els nins al seu entorn 

més immediat és violència, maltractament i assetjament i els pares no modulen la conducta 

dels seus fills, és normal que hi hagi un major nombre d’agressions en quests tipus d’escoles 

que es veuen afectades per alumnes amb aquesta problemàtica contextual. 
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D’altra banda, he analitzat de manera conjunta el nombre víctimes que no expressen el que els 

passa, és a dir, no conten a ningú que estan patint agressions i assetjament per part d’altres 

alumnes. Les dades expressen que a ambdues escoles hi ha un nombre similar d’alumnes que 

pateixen en silenci i per tant, he arribat a la conclusió que aquesta premissa no es veu 

directament afectada pel context sociocultural que envolta als centres.  

 

 

D’altra banda, els tipus de víctima que ens podem trobar són provocadores o passives. A 

l’estudi que he realitzat he observat que hi ha un major nombre de víctimes provocadores que 

víctimes passives. He considerat que aquesta data no estava afectada pel context, i per tant, 

està analitzada en conjunt, és a dir, són dades extretes de les enquestes de l’escola A i de 

l’escola B. 

 

51% 49% 

Víctimes callades Escola A i B 

Escola A Escola B 

81% 

19% 

Tipus de víctimes 

Víctimes provocadores 

Víctimes passives 
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Una altra dada que he considerat convenient comparar són els llocs on es produeixen els 

assetjaments. Com a dades a destacar trobem per una part que al pati de l’escola A és 

produeixen més assetjaments que a l’escola B la qual està immersa en una problemàtica i 

d’altra banda ens trobem que a l’escola B hi ha un nombre superior d’assetjaments en 

comparació amb l’escola A. Aquestes dades no són contradictòries sinó que tenen la seva raó 

de ser.  

En referència als assetjaments al pati, a l’escola A hi ha nombroses activitats extraescolars i 

molts dels alumnes hi estan inscrits. D’aquestes activitats la més important és el fútbol i en 

moltes ocasions hi ha problemes entre els alumnes i algunes discussions i disputes. Per aquest 

motiu, no és d’estranyar que a les dades extretes de l’escola A hi hagi una major prevalença 

d’assetjament al pati. 

D’altra banda, hi ha un major nombre d’assetjaments a l’entrada i a la sortida  del centre de 

l’escola B respecta a l’escola A. Això succeeix ja que a l’escola B la majoria dels alumnes 

se’n van tot sols a casa i no ve cap adult a cercar-los, per tant, els agressors estan fora de la 

vista dels adults i poden actuar de manera lliure.  

A l’escola A, els alumnes tenen un context familiar un poc més estable i venen les famílies a 

cercar als seus fills i per tant, és menys probable que es produeixin aquest tipus de conductes. 

Finalment en termes generals, es pot afirmar que en la majoria de contextos, es produeixen 

més agressions físiques i psicològiques a l’escola B que a l’escola A. 

 

 

Pati Fora 
escola 

Entrada i 
sortida de 

l'escola 

Classe Banys Menjador 
de l'escola 

Comparativa dels llocs de prevalença de l'assetjament a les 
escoles A i B 

Escola A 

Escola B 
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També he analitzat l’assetjament entre iguals, és a dir, quina era la prevalença d’aquestes 

relacions i com es portaven a terme. He realitzat comparatives que analitzen per sexe i de 

manera global. Per tant, en el cas dels nins i de les nines ens trobem situacions d’assetjament 

del mateix sexe i del sexe contrari i de la mateixa edat o diferent edat. 

En el cas de les nines, podem observar que un 43% dels casos són agressions i assetjaments 

entre nines de la mateixa edat seguit de nins majors, nins de la mateixa edat i nins menors. En 

cap cas s’han obtingut dades de nines menors o nins de la mateixa edat que assetgin a questes 

nines enquestades. 

 

 

En el cas dels nins, podem observar que el 53% dels casos són agressions produïdes per nins 

majors seguit per nins de la mateixa edat i nins menors. En cap cas hi ha hagut cap dada que 

determini que un nin ha estat assetjat per una nina independentment de l’edat. 
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Per tant, a mode de gràfica simplificativa, es troben agrupades les agressions estudiades al cas 

anterior, on es veu que independentment del sexe, les agressions normalment són produïdes 

per alumnes de major edat, seguides per alumnes de la mateixa edat i finalment per alumnes 

amb menor edat que les víctimes. 

 

 

També he volgut valorar als espectadors ja que també aporten informació extra del que passa 

a la vida escolar. Aquest espectadors de ambdós centres valorats en conjunt, determinen que 

el que més observen són insults i burles i seguidament el que més s’observa és violència al 

pati. La violència a classe té el menor percentatge i es relaciona directament amb els 

contextos afavoridors de les agressions, les quals es produeixen sempre fora del camp 

d’observació del mestres. 
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A mode de conclusió de l’anàlisi de les dues escoles puc afirmar que he trobat una gran 

diferència de dades entre elles. A l’escola A hi ha menys casos d’assetjament i agressions ja 

que el context escolar no afavoreix aquest tipus de conducta. A més, el centre disposa de 

recursos i de professionals que actuen per a pal·liar els conflictes que sorgeixen dia a dia i a 

més disposen del recolzament familiar per a solucionar aquests problemes.  

A l’escola B, el context sociocultural de les famílies és molt baix i en nombroses ocasions els 

alumnes estan exposats constantment a la violència. A més, moltes d’aquestes famílies són 

nou vingudes i no entenen la llengua, ni el castellà ni molt menys el català ja que provenen de 

la immigració i en cap cas intenten integrar-se a la cultura. Aquest fet provoca que la vida a 

les aules es faci molt més complicada que a l’altre centre ja que els alumnes trasllades l’estrès 

que pateixen a casa a les aules, i per tant, la convivència a l’aula és molt més difícil. 

 

4.5.3 Anàlisi de les dades extretes de les entrevistes 

Per a valorar millor les enquestes i analitzar la visió del mestre en relació a les dades 

plasmades de les enquestes, es disposa de manera separada per centre i aula. 

 

Escola A: tercer de primària 

Aquesta aula segons el mestre està caracteritzada per un clima d’aula molt bo on no hi ha ni 

assetjament ni víctimes. En referència a les relacions, entre les nines hi ha casos de gelosies i 

enveges i en el cas dels nins hi ha petits conflictes i algunes paraulotes però sense cap tipus de 

transcendència.  

A mes a cada trimestre, el tutor té una entrevista personal amb cada un dels alumnes per a 

parlar de les seves inquietuds i setmanalment el tutor disposa d’una hora de tutoria per a 

parlar dels conflictes que sorgeixen diàriament. Finalment destacar que amb els pares es 

realitzen tutories individuals cada trimestre i es parla del progrés dels seus fills i en el cas que 

hi hagi algun tipus de problema, les famílies col·laboren de manera activa però en alguns 

casos s’observa sobreprotecció. 

En relació a les dades obtingudes per les enquestes d’aquesta aula, puc afirmar que la 

percepció d’aquest mestre no és del tot correcta ja que sí que hi ha casos d’assetjament i 

violència a la seva aula i aquests afecten directament als alumnes.  
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Pot ser la visió que em va voler transmetre el mestre fou que no hi ha casos greus 

d’assetjament que afectin a la dinàmica d’aula però el que sí es cert es que hi ha alumnes que 

estan patint en silenci i no ho estan contant al mestre ni als pares. 

 

Escola A: cinquè de primària 

Aquesta aula segons el tutor, està caracteritzada per tenir molt bon clima però si que es cert 

que hi ha un alumne que té un comportament d’assetjament cap a altres companys. No 

obstant, no hi ha cap alumne que estigui directament afectat per aquest nin sinó que en 

general té un comportament disruptiu. Els resta d’alumnes en comptes de deixar que això els 

afecti de manera personal, el que fan és fer pressió social per a que entre tots pugui combatre 

aquestes actuacions i així aïllar a l’agressor. 

Segons el mestre, el context familiar és semiestructurat i el seu context sociocultural és mitjà 

tirant a baix. Respecte a la seva personalitat, destaca que és una persona que no admet mai les 

culpes ni les responsabilitat dels seus actes i per tant, sempre posa excuses. Li manquen 

habilitats socials i a casa no té aquest reforç. A més, té dificultats escolars i se li ha 

diagnosticat TDAH. 

El perfil de l’alumne agressiu segons el mestre és: 

 És agressiu 

 Intenta imposar l’autoritat 

 Incompleix les normes 

 Té poca empatia 

 Aficions: futbol 

Contrastant amb les dades d’aquesta aula, aquestes són similars amb el que el mestre percep 

en relació a l’agressor però en referència a les víctimes, cal destacar que hi ha una sèrie de 

víctimes que no expressen el que els passa i per tant passen desapercebudes. 

A més a més, les dades que va oferir respecte al perfil de les víctimes es corresponen amb el 

que nombrosos estudis corroboren i per tant, la realitat de les aules no difereix tant del marc 

teòric. 
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Escola B: tercer de primària 

Aquesta aula segons la mestra es caracteritza per l’evolució que aquesta ha sofert, és a dir, al 

principi les relacions a l’aula eren molt bones però a causa de les incorporacions tardanes, 

s’ha anat incrementant el nivell d’agressivitat. Per tant, el moment en el qual vaig realitzar les 

enquestes plasma un moment on hi ha un greu problema d’agressivitat. 

La mestra va afirmar que hi ha alumnes que tenen una actitud d’assetjament cap a altres nins. 

El seu context familiar es desestructurat amb problemes familiars greus i el seu context 

sociocultural és baix tendint a molt baix. La seva personalitat pot definir-se com dominant, 

rabiosa i capriciosa i més, tenen una problemàtica escolar afegida que és TDAH i dislèxia. 

Les agressions es desenvolupen al pati i en cap cas s’han observat a l’aula. 

El perfil dels agressors segons la mestra és: 

 Són agressius 

 Imposen la seva autoritat 

 Tenen una personalitat forta 

 Incompleixen les normes 

 Tenen una autoestima alta 

 Tenen poca empatia 

Els alumnes que pateixen aquestes agressions tenen un context familiar desestructurat i un 

nivell sociocultural baix. El seu caràcter és feble i sempre s’ajunten els mateixos alumnes. A 

aquest caràcter se li sumen dificultats escolars com són TDA i retràs maduratiu. 

El perfil se les víctimes segons la mestra és: 

 Són insegurs 

 Són tímids 

 Són passius 

 Tenen ansietat 

 No els agrada parlar davant els demés 

 Tenen dificultat per expressar-se 

 Tenen pocs amics 
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Les relacions d’assetjament que s’han detectat són les següents: 

 Nin-nina: els nins realitzen actes ofensius cap a les nines (per exemple: tocar el cul) 

 Nin-nin: s’han detectat actes violents com pegar i insultar. 

 Nina-nina: les agressions són de caire psicològic i verbal. 

 Nina-nin: aquestes actuacions es realitzen a mode d’insults. 

Els llocs on amb més freqüència es realitzen aquestes actuacions són al pati i al moment 

d’entrada i sortida de l’escola ja que estan fora de l’observació directa dels mestres i adults. 

També es realitzen assemblees per a resoldre conflictes on ambdues parts expliquen la seva 

visió del problema i s’arriba a un acord.  

D’altra banda, els serveis socials estan informats d’aquesta problemàtica i actuen 

conjuntament amb el centre i les famílies per a pal·liar aquests aspectes. 

Finalment destacar que els pares tenen constància en tot moment del que passa però no 

recolzen les actuacions que porta a terme el centre, per tant, la mestra no veu interès per part 

dels pares a solucionar aquest conflicte 

. 

Escola B: cinquè de primària 

L’aula de cinquè segons la mestra es caracteritza per ser molt cooperatiu i tenir un clima de 

convivència molt bo des de principi de curs. No obstant hi ha una alumna que té un 

comportament disruptiu vers a la resta d’alumnes però cap en concret, per tant, ella considera 

que no hi ha cap víctima. 

L’alumna assetjadora té un context familiar estructurat però prové d’una escola on no es 

solucionen els conflictes, per tant, té aquesta conducta perquè tan els pares com l’anterior 

centre no li han modificat aquesta conducta. 

El perfil d’aquesta alumna és: 

 Imposa la seva autoritat 

 Té una personalitat forta 

 Incompleix les normes 

 Gaudeix de les agressions 
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 Té poca empatia 

 Menteix molt 

També afirma que aquesta nina té algun tipus de dificultat escolar però que encara no se li ha 

diagnosticat i recalca que en moments puntuals pareix com si patís algun tipus de brot 

psicòtic. 

Com que la majoria d’alumnes la rebutgen, ella gira totes les versions i menteix fins a punts 

extrems. Tot i així, quan és descoberta la seva mentida, segueix amb una altra mentida sense 

acabar mai. 

La treballadora social del centre està informada d’aquesta actitud i ha posat en marxa un pla 

juntament amb la tutora per a poder solucionar aquest conflicte. Aquest pla consisteix en 

premiar el que fa bé i castigar quan el seu comportament no és correcte però pareix que no 

sorgeixi gaire efecte. 

D’altra banda, destacar que quan hi ha algun tipus de conflicte es fan assemblees d’aula en 

gran grup es parla i s’intenta posar solució al problema. 

Després d’haver analitzat les enquestes d’aquest grup, considero que la visió de la mestra 

dista molt del que en realitat passa a l’aula ja que hi ha un 45% dels alumnes que són 

considerades víctimes i dos alumnes que han afirmat que pateixen assetjament i mai ho han 

contat a ningú.  

També cal destacar que a l’espai de comentari lliure he trobat comentaris com “sempre 

m’insulten”, “hi ha algú de classe que em fa sentir malament” i “hi ha un nin que em molesta” 

i per tant, aquests comentaris són preocupants si es té en compte que la visió de la mestra és 

tot el contrari. No obstant, també hi ha hagut alguns alumnes que m’han escrit al comentari 

lliure que estan molt content amb la seva classe i que no canviarien res però són comentaris 

puntuals d’alumnes que a les enquestes han contestat que alguna vegada s’han sentit 

malament a causa de l’actitud d’un altre company. 

Per tant, tenint en compte les característiques del centre en el qual ens trobem, cal realitzar 

una observació més detallada per a observar quina és la problemàtica real del grup i intentar 

oferir alguns mitjans per a la comunicació d’aquelles víctimes que pateixen en silenci. 
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5. CONCLUSIONS GENERALS 

 

Després d’haver realitzar aquesta investigació puc afirmar que les enquestes i les entrevistes 

han estat una eina molt útil per a poder contrastar la realitat de les aules de dues escoles ben 

diferenciades ubicades a la ciutat de Palma de Mallorca.  

Aquestes enquestes m’han servit per poder corroborar la meva tesi inicial, és a dir, les escoles 

que es veuen afectades per un context sociocultural baix tenen una major probabilitat de 

trobar-se amb alumnes potencialment agressius amb conductes disruptives. A més, l’estrès 

que provoquen les situacions familiars d’aquests alumnes conflictius fa que aquesta 

problemàtica es traslladi a les aules i provoqui aquests comportaments. 

D’altra banda, les escoles amb un context sociocultural alt no es veuen eximides d’aquest 

conflicte i per tant, també hi ha casos d’alumnes que pateixen agressions per part dels altres 

tot i que cal destacar que en menor nombre. 

La majoria d’aquestes agressions a ambdues escoles són producte de conflictes i disputes que 

es creen al pati i per tant, aquest seria el lloc idoni per a començar amb els plans d’actuació. 

També és important destacar que a les escoles públiques, a causa de la càrrega lectiva, és 

bastant difícil establir una hora setmanal d’assemblea escolar i per tant, no tenen cap espai fix 

a l’horari d’aula on els alumnes es sentin segurs per a contar els seus problemes i temors. 

Aquesta hora d’assemblea si que es disposa a les aules dels centres concertats i té el nom de 

tutoria, on els mestres i els alumnes disposen d’un punt de trobada per a millorar la 

convivència a l’aula.  

Si hagués de tornar a realitzar les enquestes, hi hauria alguns aspectes que canviaria com són 

el format, algunes preguntes que han portat a ambigüitat i n’afegiria de noves per a extreure 

més informació. A més, prepararia un suport audiovisual per a introduir el tema a les aules i 

així les respostes possiblement serien molt més fiables. També valoraria la possibilitat de 

lliurar les entrevistes en format electrònic per a que poguessin contestar mitjançant ordenador 

i així la recollida de dades seria ments dificultosa. 

Per tant, puc afirmar que amb el meu treball d’investigació he corroborat la meva hipòtesi 

inicial i tot i que les dades que he extret han mancat de profunditat, han estat suficients per a 

analitzar la situació que es viu a ambdós centres escolars. 
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7. ANNEXOS 

 

A continuació s’adjunten les enquestes i les entrevistes que s’han emprat per a l’obtenció de 

dades. 

L’enquesta MODEL 1 ha estat l’instrument emprat per a l’obtenció de dades quantitatives al 

tercer curs de primària, tant a l’escola A com a l’escola B. 

L’enquesta MODEL 2 ha estat l’instrument emprat per a l’obtenció de dades quantitatives al 

cinquè curs de primària, tant a l’escola A com a l’escola B. 

L’entrevista al tutor de l’aula ha estat l’instrument emprat per a l’obtenció de dades 

qualitatives dels mestres de les aules enquestades. 

 

 

 

 



 

  

 Rodea esta frase si eres un niño   Rodea esta frase si eres una niña  

 

 ¿Cuántos años tienes?_______________ 

 ¿A qué curso vas?__________________ 

 

1. Marca con una cruz la columna que defina como te sientes en el colegio: 

 Siempre Casi siempre A veces Nunca 

1. Me tratan con respeto 
    

2. Me siento aceptado/a     

3. En clase mis compañeros 

respetan mi opinión 

    

4. En clase me siento a gusto     

5. En el patio me siento seguro     

6. En clase se portan mal 

conmigo 

    

7. En el patio se portan mal 

conmigo 

    

8. Me ponen motes para 

burlarse de mi 

    

9. Se ríen de mi     

10. Me insultan     

11. Me gastan bromas que no me 
gustan 

    

12. En el patio me han pegado o 
me han hecho daño 
físicamente 

    

13. En clase me han pegado o me 

han hecho daño físicamente 

    

14. Trato con respeto a los demás     

15. Me porto mal con alguien del 
colegio 

    

16. He insultado a alguien      

17. Me he reído de alguien 
 

    

MODEL 1 



 Siempre Casi siempre A veces Nunca 

18. Me gusta gastar bromas 

pesadas 

    

19. He puesto algún mote a 

alguien del colegio para 

reírme 

    

20. He pegado a alguien en clase     

21. En el patio he pegado a 

alguien 

    

22. He visto como insultan a 

alguien 

    

23. He visto como se ríen de 

alguien 

    

24. He visto pegar a alguien en 
clase 

    

25. En el patio he visto como 
pegaban a alguien 

    

26. Me he burlado de alguien 
porque lo he visto hacer a 
otros compañeros 

    

 

CONTESTA MARCANDO CON UNA CRUZ: 

1. ¿Se han reído de ti alguna vez?     SI                     NO 

2. ¿Te han pegado alguna vez?         SI                     NO 

3. ¿En qué lugares se han reído de ti o te han pegado? (puedes elegir más de uno) 

No me ha pasado nunca 

Entrada y salida del colegio                   

 Patio                          

Clase                  

 Baño                                   

Otros lugares          ¿Cuáles?_________________________________________ 

4. Se ha reído de mi o me ha pegado:      un niño                           una niña 

5. ¿A que curso va?    1 º            2º             3º          4º           5º             6º    

 



 

 

 

  

 Rodea esta frase si eres un niño   Rodea esta frase si eres una niña  

 

 ¿Cuántos años tienes?_______________ 

 ¿A qué curso vas?__________________ 

1. Marca con una cruz la columna que defina como te sientes en el colegio: 

 Siempre Casi siempre A veces Nunca 

1. Me tratan con respeto 
    

2. Me siento aceptado/a     

3. En clase mis compañeros 

respetan mi opinión 

    

4. En clase me siento a gusto     

5. En el patio me siento seguro     

6. En clase se portan mal 

conmigo 

    

7. En el patio se portan mal 

conmigo 

    

8. Me ponen motes para 

burlarse de mi 

    

9. Se ríen de mi     

10. Me insultan     

11. Me gastan bromas que no me 
gustan 

    

12. En el patio me han pegado o 
me han hecho daño 
físicamente 

    

13. En clase me han pegado o me 

han hecho daño físicamente 

    

14. Trato con respeto a los demás     

15. Me porto mal con alguien del 
colegio 

    

16. He insultado a alguien      

17. Me he reído de alguien 
 

    

MODEL 2 



 

 

 Siempre Casi siempre A veces Nunca 

18. Me gusta gastar bromas 

pesadas 

    

19. He puesto algún mote a 

alguien del colegio para 

reírme 

    

20. He pegado a alguien en clase     

21. En el patio he pegado a 

alguien 

    

22. He visto como insultan a 

alguien 

    

23. He visto como se ríen de 

alguien 

    

24. He visto pegar a alguien en 
clase 

    

25. En el patio he visto como 
pegaban a alguien 

    

26. Me he burlado de alguien 
porque lo he visto hacer a 
otros compañeros 

    

 

CONTESTA MARCANDO CON UNA CRUZ: 

2. ¿Se han reído de ti alguna vez?     SI                     NO 

3. ¿Te han pegado alguna vez?         SI                     NO 

4. ¿En qué lugares se han reído de ti o te han pegado? (puedes elegir más de uno) 

No me ha pasado nunca 

Entrada y salida del colegio                   

 Patio                          

Clase                  

 Baño                                   

Otros lugares          ¿Cuáles?_________________________________________ 

5. Se ha reído de mi o me ha pegado:      un niño                           una niña 

6. ¿A que curso va?    1 º            2º             3º          4º           5º             6º    



 

 

7. Rodea las frases con las que te sientas identificado o identificada. Rodea como mínimo 6 y 

como máximo 12. 

Soy guay 
 

Soy divertido/a 
 
 

Me gusta controlarlo 
todo 

 

Soy tímido/a 
 

 
Si no consigo lo que 

quiero me enfado 
mucho 

Normalmente estoy  
contento/a 

No tengo vergüenza Me gusta jugar solo/a 

Si no consigo lo que 
quiero, pego 

 
Estoy triste 

En el patio nadie quiere 
jugar conmigo 

 
 

Soy una persona 
simpática 

 
 

Tengo pocos amigos Tengo muchos amigos Juego solo/a en el recreo 
Me gusta gastar bromas 

pesadas 
 
 

Pegar está bien 
 
 
 

No me importa cómo se 
sienten los demás 

No me gusta hablar 
delante de mis 
compañeros/as 

Me gusta estudiar 

 
Siempre suspendo 

 
 
 

Se ríen de mi o me 
pegan en lugares donde 
los profesores no lo ven 

Me rio y pego a los 
demás cuando los 

profesores no me ven 

Nunca le he contado a 
nadie que se ríen de mi o 

me pegan 

 

8. Contestar SOLAMENTE si te han hecho sentir mal: 

a. Se ha reído o te ha pegado :        un niño                           una niña 

 

b. ¿Qué te han hecho para que te sientas mal? (por ejemplo: se han reído de mí, me han 

pegado, me han apartado del grupo…) 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

c. ¿Donde ha sucedido?: ____________________________________________________ 



 

 

9. Contestar SOLAMENTE si crees que te has burlado o has pegado a alguien: 

a. Te has burlado o  has pegado a:        un niño                           una niña 

 

b. ¿Qué has hecho para que se sienta mal? (por ejemplo: me he burlado, he pegado, he 

apartado a alguien del grupo…) 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

c. ¿Donde ha sucedido?: ____________________________________________________ 

 

 

d. ¿Cómo te sentías en ese momento? 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

10. COMENTARIO LIBRE: 



 

 

 

ENTREVISTA AL TUTOR DE L’AULA 

 

1. ¿Cómo definirías el clima del aula? 

 

 

2. ¿Hay algunos alumnos que tengan una actitud de acoso a otros compañeros?      

SI                 NO 

 

 

a. ¿Cuál es su contexto familiar? 

Estructurado 

Desestructurado  

Otro 

Comentarios 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

b. ¿Cómo definirías su personalidad? 

 

 

 

 

 



c. ¿Tienen algún tipo de dificultad escolar? 

 

Dislexia 

TDA 

TDAH 

Discalculia 

Retraso madurativo 

Otros 

 

d. ¿Tienen algún tipo de trastorno de conducta? 

 

 

e. ¿Cómo interactúan en el aula y en el patio con los demás? 

 

 

 

3. ¿Crees que hay alumnos que sufran acoso escolar? SI             NO 

 

a. ¿Cuál es su contexto familiar? 

Estructurado 

Desestructurado  

Otro 

Comentarios 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 



3.1 ¿Cómo definirías su personalidad? 

 

 

 

3.2 ¿Tienen algún tipo de dificultad escolar? 

 

Dislexia 

TDA 

TDAH 

Discalculia 

Retraso madurativo 

Otros 

 

3.3 ¿Cómo interactúan en el aula y en el patio con los demás? 

 

 

 

3.4 ¿Ha cambiado su comportamiento o asistencia desde el inicio de curso? 

 

 

 

4 ¿Qué has observado en cuanto a las relaciones entre los alumnos? 

 

 

 

 

 

 

 



5 Relaciones de acoso:  

5.1 niño-niña SI             NO   

comportamientos_____________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

       

5.2 niño- niño  SI             NO         

comportamientos_____________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5.3 niña-niña SI             NO 

comportamientos_____________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5.4 Niña-niño SI             NO 

comportamientos_____________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

         

6 ¿Se realizan asambleas de aula para tratar los conflictos de la rutina diaria 

escolar? Si es así, ¿Qué se hace? 

 

 

 

 

7 ¿Tiene constancia de cuál es la evolución de estos alumnos (víctimas y 

agresores) con los años? 

 

 

 

 



8 ¿En qué lugares y contextos se producen mayoritariamente los acosos? 

Entrada y salida del colegio 

Baños 

Pasillos 

Patio 

Aula 

Otros  

9 ¿Hay normas de convivencia en el centro enfocadas a este problema? 

 

 

 

 

10 ¿Cuál es la actitud de los padres ante estos casos? 

 

 

 

 

 

11 En casos de violencia escolar, ¿Se colabora son los servicios sociales del barrio? 

 

 

 

 

 

 

 



PERFIL VÍCTIMAS 

 

Contestar con sí (SI)  no (NO)  o sin constancia (SC). 

- Inseguridad    

- Timidez 

- Pasividad 

- Ansiedad 

- Pasan desapercibidas 

- No les gusta hablar delante de los demás 

- No se relacionan con sus otros compañeros 

- Dificultad para expresarse 

- Pocos amigos 

- Miedo a venir a clase 

- Baja autoestima 

- Bajo rendimiento académico 

- Dificultades específicas del aprendizaje 

- Absentismo 

- Familias informadas 

Aficiones________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



PERFIL ACOSADORES 

 

Contestar con sí (SI)  no (NO)  o sin constancia (SC). 

- Agresividad 

- Autoridad 

- Personalidad fuerte 

- Popularidad 

- Incumplen normas 

- Autoestima alta 

- Parece que disfruten de las agresiones 

- Poca empatía con sus víctimas y como se sientan 

- Problemas familiares 

- Contexto sociocultural bajo 

- Padres informados 

Aficiones________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


