
                                                                                                           

 

 

CONSELL EDUCATIU MUNICIPAL DE BARCELONA  

Comissió de Treball sobre Assetjament Escolar per part de persones adultes 

 

Sessió 2 Curs 2021-2022 

24 de gener del 2022 – de 17h a 18.30h 

Sala de Zoom: 
https://zoom.us/j/97140090219?pwd=TjJyUUF4clJGV1ZTY0VaZUtQNWhVQT09 

  

 

Assistents 

Martí Oliver, tècnic de la Fundació Ferrer i Guàrdia (modera la sessió) 
Marta Carranza, secretària CEMB 
Lluís Vila, president FAPAES 
Elsa Castellà, Consorci d’Educació de Barcelona 
Juan José Tascón, AFA Maristes Sants Les Corts 
Núria Vallduriola, directora Institut Pedralbes 
Montse López Tolosana, famílies de la pública 
Oriol Solé, AMPA Jesús-Maria Sant Gervasi 
Pili Biarge, FAAVB 
Cèlia Martínez Pujol, consellera Educació i Feminisme districte de Sarrià-Sant Gervasi 
Paula Aguirre, Dincat Federació 
Pilar Polo, Fundació Vicki Bernadet 
 

Temes previs i finalitat de la sessió:  

Ordre del dia: 

17:00h – 17:10h Benvinguda  

17:10h – 17:30h Presentació per part de la Pilar Polo, responsable de Relacions 

Institucionals de la Fundació Vicki Bernadet sobre la redacció per 

part de centres educatius de protocols de prevenció d’abusos 

sexuals.  

17:30h – 18:25h Espai de debat 

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

 

 

Temes tractats: 

S’inicia la Comissió amb la intervenció de Pilar Polo, responsable de Relacions 
Institucionals de la Fundació Vicki Bernadet sobre la prevenció i la protecció dels 
abusos sexuals infantils en l’àmbit educatiu. 
 

https://zoom.us/j/97140090219?pwd=TjJyUUF4clJGV1ZTY0VaZUtQNWhVQT09


                                                                                                                                                        

 

 

S’obre l’espai de debat entre les persones assistents. 

Montse López Tolosana: 
Vaig trobar una sèrie de protocols que s’apliquen a entitats i vaig considerar que eren 
útils per aplicar a centres educatius. Hem de fer una lectura des de tots els punts de 
vista per veure que realment s’ajusta al que volem. Em sembla que és una bona base, 
sobretot per la part de difusió. 
 
Pilar Polo: 
Convé entendre que una situació d’abús passa perquè hi ha l’oportunitat que passi. Cal 
evitar aquestes oportunitats, des d’una qüestió arquitectònica o funcional.  
Per exemple, algunes escoles bressols tenien el lavabo que es podia veure des de fora, 
deien els arquitectes perquè volien que el centre fos transparent. Hi ha una part 
arquitectònica que no ens facilita la tasca de prevenció en alguns centres. No només 
hem d’evitar les situacions que es puguin produir dins del centre, hem d’evitar també 
que s’agafin imatges del centre des de fora. Ara en aquestes escoles bressols hi ha 
vinils que tapen la visió des de fora.  
Les relacionals tenen a veure amb el codi de conducta que fixi el propi centre. Crec que 
és important que els claustres seguin i parlin i fixin un codi de conducta. 
 
Montse López Tolosana: 
Caldria introduir en algun lloc, ja sigui el protocol o el codi de conducte, que els treballs 
(com el de recerca) s’han de parlar en el centre sempre que sigui possible, i si hi ha 
excepcions que es comuniquin com a tals. 
Tota la comunitat educativa hauria de poder participar de l’elaboració d’aquest 
protocol. Llavors entenc que el codi de conducta no el posaries dins del protocol sinó 
que s’ha de donar en el claustre. 
 
Pilar Polo: 
A la comunitat educativa no se li hauria d’informar de tot. Els professionals que 
treballen amb infants han de sentir-se protegits en la seva tasca professional, han de 
poder fer la seva feina de manera tranquil·la. Els pares no haurien de ser coneixedors 
dels circuits interns, ja que això pot acabar dificultant més que ajudant. 
El procés d’elaboració dels protocols ha de ser participatiu però hi ha un punt que 
cadascú té les seves responsabilitats. 
Durant molts anys el mon educatiu ha sigut molt reactiu. Continuem tenint equips 
molt reactius, que fins que no s’han trobat un cas no han trobat la necessitat de 
formar-se. Ara bé, sí que és cert que comencem a tenir equips més proactius.  
Els protocols parlen de circuits interns i de reducció de riscos.  
Pels circuits interns, el problema en molts casos és com la informació arriba a direcció. 
Per quantes persones s’ha de passar? Cal trobar la manera més ràpida i amb menys 
gent implicada perquè la informació arribi a direcció. Si una persona de l’escola té 
informació sobre un possible maltractament i ho vol resoldre ella sola, això no arribarà 
a direcció. Hi ha gent que no comunica les coses sobre les quals té coneixement. 
D’aquí la dificultat del circuit intern. 
 
També cal veure quins mecanismes posem a l’abast de l’alumnat perquè expliqui els 
seus problemes.  



                                                                                                                                                        

 

 

A mi m’agrada molt parlar de personal de l’escola més enllà del claustre. Una de les 
persones més importants és la que obre i tanca l’escola. Està molt bé que tinguem clar 
el claustre però hem d’incorporar a tothom en aquesta mirada de protecció. 
 
Cèlia Martínez: 
A Sarrià Sant Gervasi el gran gruix que tenim son escoles concertades religioses. Quina 
és la recepció segons el tipus de centre? 
 
Pilar Polo: 
Hem treballat força amb Jesuites, amb Escolapis, amb escoles privades... acaba 
depenent tot una mica de la direcció i de la política proactiva que tinguin en aquell 
moment. Ens hem trobat amb escoles públiques que tenen una actitud molt 
refractària... hi ha equips directius que es mullen molt i d’altres que no els hi 
interessa...  
Nosaltres oferim formació per a docents, per a famílies i per a infants, ajudem a fer 
protocols i fem assessorament i suport als centres una vegada succeeix un cas. 
Intentem estar, bàsicament.  
 
Paula Aguirre: 
Seria interessant recuperar el document de protocol d’educació especial. Em 
proposaria per revisar tot el que faci referència a l’alumnat amb diversitat funcional i 
concretament amb discapacitat intel·lectual.  
 
Montse López Tolosana: 
A la comissió d’assetjament entre iguals, una de les coses que tothom que estava posat 
en la matèria va coincidir a dir era que faltava una persona externa per fer el 
seguiment, perquè sinó hi havia una tendència a amagar-ho. I en el cas de l’abús de 
poder o dels assetjaments sexuals evidentment també. Hi ha molts casos que no 
transcendeixen. 
Una proposta que vam fer en aquella comissió és que hi hagués una persona externa, 
del Col·legi de Psicòlegs que hi participés. Voldria veure com ho fem aquí. 
Hi ha casos d’informacions que arriben a direccions i sistemàticament han estat 
ocultades. Jo estic segura que els protocols actuals quan hi ha voluntat funcionen, el 
problema és quan no hi ha aquesta voluntat. Hauríem de garantir un segon camí 
perquè l’alumnat tingui aquesta escolta si la necessita. 
 

Pilar Polo: 

Amb les famílies és important que quan una persona va a direcció a parlar hi vagi amb 
un paper escrit i això quedi en el registre. Hem de ser exigents en la recepció 
d’informació i hem de trobar estratègies documentals que ens permetin certificar que 
allò que ens hem explicat arribi a lloc. 

Hi hauria d’haver una delegada de protecció dins del centre que es pugui posar en 
contacte amb inspecció en el cas que la direcció no es mogui. La figura externa 
funciona molt bé en situacions de crisi. Prendre decisions és molt difícil i la mirada 
externa crec que té una funció més d’assessorar en moments que no saps com tirar o 
bé en situació de crisi. 



                                                                                                                                                        

 

 

Segons la grandària de l’escola potser hi ha d’haver més d’una delegada de protecció. 
Ha de ser una persona informada, motivada i voluntària, que s’ha de donar a conèixer 
entre el professorat i l’alumnat. La part de difusió és fonamental. S’ha de repensar en 
una figura que aglutini i generi confiança a tot el professorat i a l’alumnat. 

 

Juan José Tascón: 

He imaginat la persona de la qual estem parlant com una figura semblant a la 
coordinadora COVID. És una persona que tothom la coneix i s’hi adreça quan hi ha un 
problema. Crec que el protocol pot ser molt semblant. 

Aquesta figura la poden representar molt bé els professors especialistes (docents de 
música, d’educació física...) per ells passen tots els alumnes i els coneixen.  

Quan hi ha un cas de maltractament públic l’escola té mala premsa i això repercuteix a 
la matrícula. Crec que s’ha de desestigmatitzar, hem d’aconseguir que la premsa sigui 
al revés: que l’escola ha sigut capaç de trobar que hi ha hagut un abusador.  

En el cas que la direcció oculti un cas, crec que un segon camí dins de l’escola és molt 
complicat, si la direcció ho vol tapar, ho taparà.  

 

Pili Biarge: 

Cal donar molta informació a les famílies. Cal lluitar contra alguns dels mites que tenim 
respecte a l’escola. Un dels mites més difosos és que en aquesta escola no passa. Com 
ha dit molt bé la Pilar, és una qüestió d’oportunitat. No pots assegurar mai que en la 
teva escola no es donarà mai aquesta situació. El que se li ha d’exigir a l’escola és que 
prengui mesures, que vigili i controli. Per mi és ignorància dir que això no passa a la 
meva escola.  

Hi ha dos extrems d’escola que hauríem de tractar i treballar: una és que sigui massa 
jeràrquica, cosa que no permet que hi hagi confiança per poder denunciar, per altra 
banda també tenim l’altre extrem, escoles on tothom mira cap a una altra banda i on 
també passa el mateix. 

 

Montse López Tolosana: 

Cal tenir en compte els infants que no van acompanyats i les famílies que dominen 
molt poc la llengua. A algú se li acut alguna mesura extraordinària de protecció en 
aquests tipus de casos? 

 

Juan José Tascón: 

Com sempre, penso que això s’aconsegueix amb campanyes. Potser aquestes 
campanyes s’han de fer en altres llengües per arribar a totes les famílies. També és 
cert que no totes les cultures plantegem els problemes de la mateixa manera... 



                                                                                                                                                        

 

 

Crec que hi ha d’haver difusió, si la gent no s’apropa a demanar la informació, li hem 
d’apropar aquesta informació. 

 

Pilar Polo: 

L’abús sexual és un delicte. És igual la cultura de la que vinguis, és un delicte. 

Els especialistes poden veure a tothom, però per acollir el relat d’un infant que ha patit 
abús s’ha de tenir una certa formació. 

Si una família sap que estan abusant del seu fill o filla, ha de poder sentir en algun lloc 
que té dret a posar denúncia. Aquest paper correspon a l’escola. 

 

Elsa Castellà: 

L’abús en general hauria d’estar qualificat com a delicte, que no sempre ho està. 

 

Pilar Polo: 

L’assetjament només és delicte quan fas una demanda específica de mantenir 
relacions sexuals. Tota la resta de coses no son un delicte i aquí és on entra el codi de 
conducte, que ha de dir que per molt que no sigui un delicte és inacceptable. 

 

Pili Biarge: 

Hauríem de donar suport a una escola que sigui la primera a denunciar un delicte 
d’aquest tipus. Jo he sentit córrer en àmbits educatius que hi ha alguna escola on hi ha 
hagut pederàstia i no hi va haver conseqüències. Dins de la informació, caldria donar 
explicacions adients per la gent perquè sinó corren veus i passen a ser mites o 
malentesos.  

 

 



                                                                                                                                                        

 

 

 

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.  

- Es demana que tots els membres de la comissió que revisin la documentació 
facilitada en relació als protocols. 

- La propera sessió serà el dimarts 22 de febrer a les 17h en format telemàtic. 

 

 

Avaluació:  

 
 

 

 


