
                                                                                                           

 

 

CONSELL EDUCATIU MUNICIPAL DE BARCELONA  

Comissió de Treball sobre Assetjament Escolar per part de persones adultes 

 

Sessió 3 Curs 2021-2022 

1 de març del 2022 – de 17h a 18.30h 

Sala de Zoom: 
https://us06web.zoom.us/j/99282583905?pwd=Q291WkdZbi95RTNFZ1JPOWY3UGd2d
z09  

  

Assistents 

Lluís Bages, tècnic de la Fundació Ferrer i Guàrdia (modera la sessió) 
Marta Carranza, secretària CEMB 
Laia García, CEMB 
Pili Biarge, FAAVB 
Elsa Castellà, Consorci d’Educació de Barcelona 
Paula Aguirre, Dincat Federació 
 

 

Temes previs i finalitat de la sessió:  

Ordre del dia  

17:00h – 17:10h Benvinguda  

17:10h – 17:30h Presentació per part de Patrícia Ortuño, psicòloga de 

l’Associació In Via, sobre l’abús de poder a infants i adolescents. 

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 presentació de Lluís Bages, que substituirà a Martí Oliver en 
les funcions de moderació a partir d’ara.  
 

Manca escollir una persona que assumeixi la presidència o co-presidència. La Pili 
Borges s’ofereix en cas que no hi hagi una altra persona que s’ofereixi voluntària. 
Marta Carranza, secretària del CEMB, destaca que la Montse López Tolosana, que va 
ser una impulsora d’aquesta comissió, no ha pogut venir l’última ni aquesta sessió 
perquè està de baixa. Així, s’accepta la candidatura de la Pili Biarge, i a la vegada es 
proposa de valorar una co-presidència quan la Montse pugui tornar a assistir. A més, 
Marta Carranza torna a explicar les funcions que haurà d’assumir la presidència: 
formar part de la Comissió Permanent del CEMB, fer de portaveu/col·laborar en el 

https://us06web.zoom.us/j/99282583905?pwd=Q291WkdZbi95RTNFZ1JPOWY3UGd2dz09
https://us06web.zoom.us/j/99282583905?pwd=Q291WkdZbi95RTNFZ1JPOWY3UGd2dz09


                                                                                                                                                        

 

 

retorn del que s’hagi tractat en la comissió, i assistir (en funció de la disponibilitat) a 
l’entrega del document de l’informe final a les diferents institucions. 
 
De cara a la propera i última sessió de la Comissió es tractarà la detecció de situacions 
de maltractament infantil i per fer-ho s’ofereixen dues opcions quant a la persona 
experta convidada. Per una banda convidar una altra psicòloga, per l’altra, una persona 
del consorci que expliqui els protocols presents i ofereixi un enfocament institucional. 
Pili Borges comenta que li preocupa l’aplicació i seguiment dels protocols. Elsa Castellà 
comenta que ella porta els protocols de maltractament i assetjament del Consorci. 
Finalment, es decideix centrar l’última sessió en aquesta visió més institucional, 
col·laborant amb la mateixa Elsa Castellà. 
 

A continuació, fa la seva intervenció Patrícia Ortuño, psicòloga, terapeuta familiar i 
mediadora familiar de l’Associació In Via, on és responsable de projectes del Servei 
d’Atenció a Famílies i Infància. A través d’aquest servei es detecten situacions de risc i 
de maltractament a la infància i conflicte, a més tenen presència al món educatiu, on 
fan xerrades i tenen un conveni amb el Departament d’Ensenyament per atendre els 
casos d’assetjament escolar.  
 

En la seva presentació posa èmfasi en la prevenció de les situacions d’abús de poder i 
maltractament infantil. Comença per la definició dels diferents tipus de relacions 
(diferenciació entre complementàries i simètriques, i tutor de resiliència, relació 
inapropiada o abús d’autoritat), seguit dels tipus de violència (simbòlica/cultural, 
estructural o directa), els signes d’alarma davant les interrelacions al sistema educatiu 
(senyals de relacions inapropiades), i la diferenciació entre els tipus de prevenció 
primària (informació i sensibilització), secundària (detecció i atenció) i terciària 
(reparació i recuperació). Finalment, presenta un seguit de senyals d’abús en infants i 
pautes per prevenir. 
 

 Reflexions i aportacions per part dels i les membres de la Comissió de Treball  

 

Lluís Bages: 

Quant a la generació dels espais de confiança i a garantir que la detecció de situacions de risc 
arribi a les persones pertinents, a l’última sessió va sorgir el debat sobre què era millor: si 
generar una figura en el centre que garanteixi que totes les denúncies arribin a direcció i 
s’iniciïn els protocols corresponents, si aquesta figura ha de ser interna en els centres amb un 
rol de coordinació, o si ha de ser una figura externa que faci aquesta funció. 

Patrícia Ortuño: 

Penso que ha d’haver-hi un moment inicial que una figura dins del centre seria absolutament 
necessària per gestionar aquesta informació. Però també hi ha d’haver un després en el que 
intervingui una persona externa. A vegades, per la pròpia sorpresa poden sorgir dubtes, pel 
que és important que hi hagi un moment en el que s’externalitzi. Hi ha d’haver una doble 
figura. 



                                                                                                                                                        

 

 

Cèlia Martínez: 

Quin perfil es pensa com a figura interna a les escoles? 

Patrícia Ortuño: 

Penso que aquesta figura interna ha de tenir una doble funció. Per una banda, donar suport al 
professional que ha rebut la detecció i exercir de mediadora, fent de fil conductor d’allò que 
està passant. Per l’altre, ser una figura que l’alumnat conegui i que pugui anar a buscar en cas 
que ho necessiti per poder parlar de qualsevol cosa. També cal que estiguin clars els límits i 
que coneguin les funcions de la figura. 

Lluís Bages: 

Per tant, ha de ser una persona coneguda tant per alumnat com per docents, i que tingui certa 
capacitat d’empatia o de generar clima de confiança per facilitar aquesta transmissió 
d’informació. I en tot cas, aquesta externalització o acompanyament extern s’hauria de donar 
una vegada s’hagi fet la detecció. 

Patrícia Ortuño: 

Sí, penso que l’extern hauria de fer una funció de seguiment i comprovar com s’està fent, ja 
que és molt difícil, perquè hi ha molta sorpresa, tabús, etc. També, la manera com ho viuen les 
famílies és molt diferent a fa uns anys, i hi ha més enfrontaments família-centre. També cal 
protegir l’escola/centre, que a vegades reben amenaces o han de gestionar la situació per no 
posar en més perill al/la menor. Tot plegat és difícil, tant fer la detecció com gestionar el 
conflicte. Per tant, les figues externes podrien acompanyar aquesta gestió per part dels 
centres. 

Lluís Bages: 

Potser també s’haurien de fer mesures per protegir aquesta persona interna perquè és algú 
que està exposat al tema de famílies o als conflictes interns del centre. 

Patrícia Ortuño: 

Sí, penso que evidentment també cal protegir aquesta persona. També, moltes vegades es fa 
una mala gestió (per exemple, explicar-ho tard), per una por a la desprotecció de qui ho revela. 
En aquesta figura externa també estaria tot això contemplat. 

Pili Biarge: 

És complicat perquè per aplicar aquest sistema dins de cada centre s’ha de presentar una 
figura. I el protocol, tinc entès que cada centre aplica el seu propi. Per tant, és difícil de 
complir. Si el departament creu que hi ha d’haver una figura interna en cada escola que ha de 
ser coneguda per tothom, això s’ha d’establir en el protocol. Però si el protocol no ho recull, no 
s’aplicarà a tot arreu. Per altra banda, jo he estat a direcció i el primer que fas en un cas així és 
trucar a l’inspector/a, ja que les escoles no estan informades de qui és la persona externa que 
han de contactar. A més, a vegades carreguem massa a l’escola, que ja té problemes per 
complir amb les seves responsabilitats. Quines eines/recursos (temps/horaris específics, 
coneixements, etc.) tindrà la persona interna? Si no hi ha una persona que tingui aquests 
recursos, necessitaríem més professionals. 

Lluís Bages: 

A l’anterior sessió es va plantejar que aquesta figura fos similar a la del coordinador Covid, que 
té una dedicació que forma part de la seva jornada. 



                                                                                                                                                        

 

 

Elsa Castellà: 

Quan parles de protocols, a què et refereixes, Pili? 

Pili Biarge: 

Jo tinc entès que hi ha plans per la prevenció de bullying, etc. 

Elsa Castellà: 

El Pla de Convivència? Jo pensava que es parlava del Pla d’Assetjament i Maltractament, que 
no té tant a veure. És el protocol quan ja ha passat la cosa i es notifica al Consorci. 

Pili Biarge: 

M’estava confonent amb el Pla de Convivència. De totes maneres, la qüestió dels protocols 
diferents per cada centre es manté, en el sentit que si cada centre aplica el seu propi protocol, 
no hi ha manera o es fa més difícil assegurar un compliment de certes mesures de prevenció. A 
més, quant a l’equiparació amb la figura del coordinador Covid, també ha passat que depenent 
de la situació de cada centre ha tingut més èxit o menys, i pot passar igual en el cas de la gestió 
de situacions de maltractament.  

Lluís Bages: 

Un cop aclarit, Elsa, vols afegir alguna qüestió? 

Elsa Castellà: 

No, des de Inclusiva només es portem la part de gestió una vegada ja ha passat i s’ha de 
notificar als agents corresponents. La part preventiva es porta des d’Innovació. El que estem 
fent des de la meva àrea és, a partir d’anàlisi estadística, veure quines escoles comuniquen o 
no, què es comunica, etc. Això té un efecte preventiu, ja que permet veure què falta, però està 
fet “al revés” i, per tant, no quadra amb el que estem fent ara. 

Marta Carranza: 

M’he perdut una mica. Una cosa és la Comissió de Convivència, que han de tenir totes les 
escoles per normativa. A part d’això, penso que el Consorci ha de tenir un protocol 
d’assetjament, en cas que cregui que hi ha un cas. Per exemple, ara el Conservatori ha renovat 
el seu protocol d’assetjament i ens el pot passar.  

Elsa Castellà: 

Hi ha un protocol que es notifica a la pàgina del Consorci per transmetre quan hi ha una 
situació de dubte raonable d’assetjament o maltractament que cal ser verificada. El centre ho 
envia tot i m’arriba a mi. 

Marta Carranza: 

La idea d’aquest espai és recollir tot el que s’està fent, detectar si hi ha mancances, i veure què 
es podria fer per compensar-les.  

Cèlia Martínez: 

Pel xat apunta preguntes per la següent reunió. 

Elsa Castellà: 
De cara a la següent sessió, m’ho he de preparar? 

Marta Carranza: 



                                                                                                                                                        

 

 

Necessitem que ens diguis quins protocols es fan des del Consorci (els teus i altres), i veuem 
com encaixar-ho a la propera reunió per tal de tenir una visió completa del que es fa. 

 

Es tanca la sessió. 

 

 

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 dilluns 4 d'abril a les 17h en format telemàtic. 

 

 

Avaluació:  

 
 



                                                                                                                                                        

 

 

 

 


