
                                                                                                           

 

 

CONSELL EDUCATIU MUNICIPAL DE BARCELONA  

Comissió de Treball sobre Assetjament Escolar per part de persones adultes 

 

Sessió 1 Curs 2021-2022 

22 de novembre del 2021 – de 17h a 18.30h 

Sala de Zoom: 
https://zoom.us/j/91636675188?pwd=S08vaTFPci9qTmFIdUd0UmJPVi8wZz09 

  

 

Assistents 

Martí Oliver, tècnic de la Fundació Ferrer i Guàrdia (modera la sessió) 
Marta Carranza, secretària CEMB 
Laia Garcia, tècnica CEMB 
Lluís Vila, president FAPAES 
M José Cesena, Consorci d’Educació de Barcelona 
Elsa Castellà, Consorci d’Educació de Barcelona 
Juan José Tascón, AFA Maristes Sants Les Corts 
Núria Vallduriola, directora Institut Pedralbes 
Jordi Rodon, secretari Consell Escolar de Catalunya 
Montse López Tolosana, famílies de la pública 
Anna Garcia Escrig, grup municipal Barcelona pel Canvi 
 

Temes previs i finalitat de la sessió:  

Ordre del dia: 

17:00h – 17:05h Benvinguda  

17:05h – 17:15h Presentació de les persones assistents  

17:15h – 18:00h Definició dels objectius de treball de la comissió 

18:00h – 18:20h Definició del pla de treball (calendari i hores properes sessions) 

18:20h – 18:25h Elecció del president/a 

18:25h – 18:30h Avaluació i tancament de la sessió 

 

 

 

Temes tractats: 

S’inicia la Comissió amb la presentació de les persones membres assistents. 
 
Comença una ronda d’intervencions per definir els objectius de treball de la comissió i 
els temes d’interès que es tractaran en properes sessions. 
Núria Vallduriola: 

https://zoom.us/j/91636675188?pwd=S08vaTFPci9qTmFIdUd0UmJPVi8wZz09


                                                                                                                                                        

 

 

He trobat a faltar el problema del ciberassetjament, un tema que és molt present ara 
mateix. És difícil com es podria portar a terme en els centres educatius, potser en una 
formació interna de centre. 
 
M José Cesena: 
Caldria centrar la definició del que volem treballar. No parlem d’assetjament, sinó de 
maltractament i va més enllà de l’abús sexual. 
 
Juan José Tascón: 
Quan parlem d’assetjament és igual si és per internet o no, si és sexual o no... el mateix 
protocol ha de servir per tot tipus d’assetjaments, amb matisos.  
És molt important ensenyar a parlar als nens, que trenquin el silenci. Podríem abordar 
en aquesta comissió com fer que els menors parlin dels problemes que tenen.  
També veure un protocol per a les famílies, per detectar que el nen està patint.  
 
Elsa Castellà: 
Assetjament és una conducta que es repeteix en el temps, en la qual hi ha una intenció 
d’anular a la persona, d’expulsar-la del grup, fer-li sentir que res del que fa és vàlid. La 
persona assetjada ho perd tot. Hi ha la voluntat d’acabar amb aquella persona a tots 
nivells. 
Quan parlem de nens, el perillós és que la persona aprengui que és assetjable i ho 
interioritzi com a quelcom normal. Això pot fer que aquesta manera de presentar-se es 
pugui perpetrar en molts indrets de la vida. 
També ens hauríem de preguntar qui són aquests adults? Qui és l’adult que assetja un 
nen? Qui té ganes d’acabar amb un nen? Què passa quan és la família? Com es 
detecta?  
 
Jordi Rodon: 
Sobre l’assetjament d’adults cap a infants, hi ha una part de la definició que és el 
poder: hi ha un clar desequilibri de poder. Als centres educatius hi ha una relació de 
base de poder, però necessàriament s’ha de donar aquest poder? Més enllà de tractar 
el tema de les víctimes i agressors, hauríem de parlar del tema sistèmic dels centres 
educatius quan es creen dinàmiques de poder. Quina consciència tenen els centres i 
els equips docents del seu poder? 
Caldria abordar també la confiança, cal que hi hagi prou confiança per explicar-ho i per 
creure que si s’explica l’adult ho podrà resoldrà. Com es garanteix aquesta confiança, 
que vagi més enllà del fet de dir-ho? 
Cal trobar mètodes que ens ajudessin a detectar i a actuar, sense perdre de vista la 
vessant de la prevenció. 
 
Lluís Vila: 
Crec que manquen protocols per a les famílies. També cal reforçar a les direccions 
perquè puguin denunciar als companys que cometin abusos o maltractaments. Això 
costa i se’ls hi hauria de donar algun tipus de suport. 
 
 
Anna Garcia Escrig: 



                                                                                                                                                        

 

 

És important que puguem tenir pautes per fer aquest acompanyament i poder 
denunciar aquests temes. 
Un element important són les famílies: com donar-los-hi pautes i mètodes per 
detectar-ho. Però també cal disposar de protocols específics que permetin fer aquesta 
detecció i prevenció en l’àmbit de l’ensenyament.  
 
Núria Vallduriola: 
Estem parlant de joves o d’infants? No és el mateix un nen petit que un adolescent i a 
dins d’un centre educatiu hi entra moltíssima gent de moltíssimes edats. Hauríem de 
concretar de quins joves i de quins adults parlem. 
 
Jordi Rodon: 
La conspiració del silenci fa molt mal i per exemple en cas d’humiliacions no hi ha la 
mateixa consciència. M’agradaria distingir el que es pot fer a l’escola o institut, i el que 
ja desborda l’escola, que s’ha de posar en mans d’altres autoritats.  
 
Elsa Castellà: 
Nosaltres diferenciem entre maltractament lleu, moderat, greu i assetjament.  
Quan nosaltres rebem un maltractament greu des d’un centre ho transmetem als 
Mossos, a la Fiscalia, a la DGAIA i als nostres serveis jurídics. Per exemple casos d’abús 
sexual o negligències familiars... 
El maltractament lleu, que és quan el nen no corre perill, es comunica a Serveis Socials 
perquè ho estudiïn.  
 
M José Cesena: 
Normalment qualsevol sospita, qualsevol comentari d’un alumne respecte a un abús, 
automàticament iniciem el protocol de cas greu. Potser ens passem de frenada, però 
nosaltres d’entrada hem d’escoltar allò que diu l’infant. La majoria de maltractament 
que es produeix als infants no és en l’entorn educatiu, és en l’entorn familiar.  
 
Juan José Tascón: 
Em sembla important que a les escoles, tot i que hi hagi pocs casos, hi hagi protocols 
per detectar els dos tipus (des de l’escola i des de la família).  
Sobre la relació del poder i la confiança, ara els docents tenen menys poder que fa 50 
anys. Es una mica més difícil que passi el que passava llavors, però hem d’estar 
igualment a l’aguait. 
 
Laia Garcia: 
L’edat influeix molt en el maltractament que pot rebre l’infant o adolescent. Abordar-
ho des dels 0 fins als 17 anys em sembla massa ampli. Potser hauríem d’acotar més. 
 
 
Finalment es decideix que la comissió giri al voltant dels recursos dels quals disposen 
els centres educatius per treballar en la prevenció dels casos d’assetjament amb 
l’objectiu de millorar aquesta tasca de prevenció. No s’acota l’edat.  
 
Proposta de reunions mensuals (de 17h a 18.30h): 



                                                                                                                                                        

 

 

- 24 de gener (dilluns) 
- 22 de febrer (dimarts) 
- 21 de març (dilluns) 
- 3 de maig (dimarts) 

 

 

Acords:  

- Es farà arribar l'acta als membres de la comissió per tal que puguin complementar les 
intervencions recollides i les propostes que se'n deriven.  

- La propera sessió serà el 24 de gener a les 17h en format telemàtic. 

 

 

Avaluació:  

 

 

 

 


