
                                                                                                           

CONSELL EDUCATIU MUNICIPAL DE BARCELONA  

Comissió de Treball sobre Assetjament Escolar per part de persones adultes  

 

4 d’abril del 2022 - 17:00h 

Sala de Zoom: https://zoom.us/j/96269464783?pwd=Z3Q0U1UwcndERFJLT1YrTDFzdGxvUT09 

 

Assistents 
Núria Jené, Institut Municipal d’Educació  
Lluís Bages, tècnic de la Fundació Ferrer i Guàrdia (modera la sessió) 
Laia García, CEMB  
Elsa Castellà, Consorci d’Educació de Barcelona 
Jordi Rodon, secretari Consell Escolar de Catalunya 
Elsa Castellà, Consorci d’Educació de Barcelona 
Montse López Tolosana, famílies de la pública 
Juan José Tascón, AFA Maristes Sants Les Corts 
Núria Vallduriola, directora Institut Pedralbes  
Maria Padró-Solanet, tècnica de la Fundació Ferrer i Guàrdia 
Pili Biarge, FAAVB 
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 Núria Jené, de l’Institut d’Educació, sobre la 

proposta d’actualització del protocol de les escoles de música i 
Conservatori  

17:30h – 18:25h Espai de debat 
18:25h – 18:30h Avaluació i tancament de la sessió 
 
Temes tractats: 

 
La sessió es dedica a tractar la proposta d’actualització del protocol de prevenció, 
detecció i actuació en casos de violència sexual als centres municipals d’ensenyaments 
musical. S’ha enviat l’esborrany del protocol i el dictamen del CEMB als membres de la 
comissió en cas que els membres vulguin fer aportacions. El dictamen s’aprovarà al 
plenari del CEMB pel que es demanen aportacions. 
 
Montse L. Tolosana: 
Voldria afegir quatre qüestions. En primer lloc, posaria més d’èmfasi en l’apartat de 
difusió al centre. Això ho trec, principalment, de la feina que es va fer en la comissió 
d’assetjament entre iguals. Quan els protocols són molt farragosos o llargs no arriben. 
Tractant-se de menors, és positiu fer materials visuals i infografies, a més d’optar per 
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estratègies com penjar-ho als lavabos per assegurar que la informació arriba a 
l’alumnat. No serveix fer només una xerrada a inici o final de curs. La difusió ha de ser 
constant i estar a llocs disponibles i visibles en tot moment. 
 
Per altra banda, cal que hi hagi un component extern. Si hi ha una figura interna 
s’entén que serà una persona voluntària, amb interès i formada en el tema. Però quan 
hi ha hagut casos d’assetjament per part de professorat a alumnat, les famílies han 
tingut problemes principalment amb el centre, on s’han minimitzat o ignorat les 
denúncies per part d’alumnat o famílies. Per tant, cal proporcionar una doble mesura, 
de manera que hi hagi recursos externs alternatius. 
 
Entenc que en el document en tot moment es parla d’assetjament sexual, però és una 
llàstima que no s’aprofiti per casos de maltractament físic o d’abús de poder, de 
manera que aquesta figura també pugui cobrir aquests casos. 
 
Per últim, quant al protocol respecte la transmissió d’informació, em preocupa que no 
estiguin determinats els tempos. A més, quant a l’avís de l’alumnat, és important que 
es transmeti, perquè es pugui donar la detecció de casos passats o coetanis. Això 
també és problemàtic en els casos que els professors es traslladen de centre, on és 
important tenir l’històric per poder fer una millor detecció. Cal valorar la via de 
detecció de l’alumnat. 
 
Acaba felicitant el document. 
 
Lluís Bages agraeix els comentaris i dona la paraula a la Núria Jené, de l’Institut 
d’Educació, qui parlarà sobre la proposta d’actualització del protocol de les escoles de 
música i Conservatori. 
 
Núria Jené: 
Agraeix les felicitacions i la invitació a participar. Explica que el document és una 
revisió d’una feina que ja s’havia realitzat el 2014-15, quan es va decidir realitzar un 
protocol de prevenció sexual pels centres municipals d’ensenyaments musicals. Aquest 
document va ser pioner, i posteriorment hi ha hagut canvis de normativa (LOPIDI) que 
han fet repensar el protocol. Amb aquests canvis s’estableix la figura del coordinador 
de benestar i protecció. Respecte al protocol anterior s’ha revisat el marc legal i es va 
ampliar l’espectre del que es considerava abús (d'abús sexual a violència sexual, i 
ampliar la protecció de l’alumnat a incloure també l’equip professional). El procés es va 
fer acompanyats de la Fundació Vicki Bernadet i la Pilar Polo. 
 
En el procés de creació, abans de començar, les persones del grup motor van participar 
en un curs de 20h, en el que es formaren sobre l’abús i violència sexuals i en la 
importància de crear un protocol per ajudar als equips directius a prevenir, detectar i 
actuar respecte a situacions. Algunes d’aquestes persones del grup motor han 
participat en la revisió. 
 
En el nou protocol s’han revisat el llistat de situacions i s’han ampliat, ja que els espais 
on es poden donar aquestes situacions són molt abundants: aules de música tancades 



                                                                                                                                                        
 

 

hermèticament, vestidors en situacions de concerts, comunicació electrònica, etc. A 
més, també s’han ampliat les formes d’actuació i de comunicació als agents pertinents. 
 
També cal destacar que la creació de la figura de coordinació de benestar i protecció el 
2017 encara no ha tingut una aplicació real als centres, ja que el Departament 
d’Educació no en fa esment en les normes de creació i gestió de centres. Us convido a 
mencionar-ho en el vostre document. Per altra banda, aquesta figura ha de ser una 
persona propera a l’equip directiu però també a l’alumnat, per tal de poder, no només 
actuar davant de situacions, sinó també prevenir-les. Implica una càrrega de treball 
important i, per tant, també hores lectives. 
 
El protocol hem proposat que sigui revisable cada dos anys i hi ha implicació del titular, 
que és l’Institut d’Educació, fet que és important. 
 
Una de les propostes pel que fa a la prevenció, és la creació d’una bústia específica per 
comunicacions de denúncies, adreçar consultes, comentaris, indicis, etc. 
 
També important és el glossari per identificar què és un indici, delicte, etc. I un 
document per facilitar la gestió. 
 
Finalment, el document es farà arribar a totes les persones professionals dels centres 
d’ensenyaments musicals, i es registrarà qui l’ha acceptat i qui no. També es penjarà 
digitalment al ROC. 
 
Per part dels centres es percep com una càrrega extra de feina, però caldrà aplicar-se. 
Cal tenir en compte la singularitat de cada centre, i tenir en compte les edats de 
l’alumnat i la diversitat de situacions que es produeixen al centre per tal d’adaptar les 
actuacions. 
 
Ara mateix als lavabos dels centres hi ha unes enganxines que ha distribuït el 
Departament d’Educació contra l’abús de poder. Les eines es poden transferir entre 
diferents àmbits. 
 
Quant als recursos externs al centre, el protocol contempla que es recorri a 
l’assessorament. Pel que fa la situació que comentaves, Montse, sobre que les 
denúncies quedin enclaustrades i amagades, m’atreveixo a dir que els equips docents 
actuals no amagarien una qüestió així després de les formacions i sensibilització que 
s’ha fet. Des del 2015 no hem hagut d’aixecar cap expedient a cap professional del 
centre per temes d’abús o violència sexual. En casos d’indicis, s’ha donat més aviat 
entre alumnat, i gràcies a la formació, l’equip docent ha pogut actuar i gestionar la 
situació. 
 
La formació és imprescindible i, a partir de demà anunciarem que, les persones que no 
van passar pel procés formatiu quan es va fer la primera vegada, seran convidades a 
realitzar-la ara. 
 
En paral·lel, la diputació de Barcelona, a través de l’Associació Catalana d’Escoles de 
Música i la Xarxa d’Escoles Municipals de Música i Dansa de la província ha fet un pas 



                                                                                                                                                        
 

 

endavant i estan desenvolupant un marc perquè cada centre faci el seu protocol. Per 
tant, hi ha altres administracions que també estan treballant en aquest aspecte. 
 
Reflexions i aportacions per part dels i les membres de la Comissió de Treball  
 
Montse L. Tolosana: 
Vull afegir una qüestió que no he dit abans perquè em causa dubtes. D’acord amb la 
formació. Quant a que la figura sigui voluntària o si no la triï direcció, em pregunto si, 
tenint en compte que el més probable és que la formació no arribi a tots els centres, 
seria positiu que es tingui en compte la perspectiva de gènere, ja que les dones, per la 
seva experiència, pot ser més habitual que tingui més sensibilitat. No ho tinc clar, és 
una pregunta. 
 
Núria Jené: 
Jo diria que la sensibilitat no té a veure amb el gènere, especialment en el camp de les 
arts. A més, si la persona està formada encara té menys rellevància. 
 
Montse L. Tolosana: 
També m’agradaria traslladar la pregunta a la resta de membres de la comissió: faríeu 
l’afegitó de la perspectiva de gènere a l’hora d’escollir la persona? Quant al nom, jo 
copiaria el de coordinador/a de benestar i protecció. 
 
Elsa Castellà: 
Els centres ja tenen una comissió de convivència. 
 
Núria Vallduriola: 
Penso que el tema del gènere no té per què ser tant important com la sensibilitat i 
formació. El director o directora ha de tenir presents aquestes qüestions. Jo, com a 
directora tindria més en compte la sensibilitat i empatia. És veritat que el subjecte 
acostumen a ser dones, però també poden haver-hi víctimes home. Penso que sí que 
s’hauria d’afegir que s’esculli que es tingui en compte la sensibilitat de la persona. 
 
Lluís Bages: 
Núria, aquesta figura de benestar i protecció està reconeguda per llei? 
 
Núria Jené: 
Està reconeguda des del 2017 per la Llei de Protecció a la Infància. El pas que no s’ha 
fet és que, en cap moment des de llavors, s’ha reconegut la càrrega lectiva. 
Demanarem que es reguli aquesta càrrega, perquè són hores de treball significatives si 
es volen fer accions. 
 
Jota Tascon: 
Trobo a faltar un sistema de denúncia anònima tipus 016, ja que són temes molt 
delicats. 



                                                                                                                                                        
 

 

S’ha d’aconseguir que els assetjats/des puguin tenir una seguretat en trencar el silenci. 
En aquest sentit, potser cal més d’una persona referent per tal que hi hagi més opcions 
en qui tenir confiança. Cal un equip, potser com els mediadors per curs.  
També penso que s’hauria d’ampliar a qualsevol tipus de violència o abús. 
Els treballadors conviuen durant molts anys i es creen dinàmiques de companyerisme 
que poden tapar denúncies. Per això és important fer denúncies a un grup i poder fer-
les anònimes. 
S’hauria de lluitar perquè aquest protocol sigui obligatori, no només a centres públics 
sinó també als concertats. 
 
Elsa Castellà: 
Jo sóc la referent d’assetjament i maltractament del Consorci, i hi ha coses que estan 
treballades. Actualment, sigui qui sigui que manifesti un dubte raonable sobre que 
alguna cosa està passant, s’engega el protocol. Tot conflueix en l’equip directiu del 
centre, qui ha de gestionar el protocol. 
 
Núria Vallduriola: 
Com diu l’Elsa, és el que s’està fent, però no és específic de casos de violència sexual. 
És un tema una mica diferent que altres tipus d’assetjament o violència, ja que costa 
més de denunciar per la seva sensibilitat.  
Les persones referents a instituts podrien ser l'equip d’orientadors/es. Estic d’acord 
amb que hi hagi un equip, no una sola figura, ja que facilita que hi hagi més afinitat 
amb una persona o l’altra.  
Es pot diferenciar el tema sexual del de maltractament i abús de poder donades les 
especificitats que presenta. Si s’engloba amb altres temes pot quedar difós. En casos 
d’assetjament i maltractament ja tenim el protocol de RUMI que apliquem i tenim molt 
present. En canvi, amb el tema de l’assetjament costa molt més perquè és un tema 
tabú. 
 
Lluís Bages: 
La resta de la Comissió creieu que s’hauria de separar o focalitzar? 
 
Montse L. Tolosana: 
Penso que una cosa no treu l’altre. La comissió és de tot, i en tot cas es pot fer un 
apartat específic focalitzat en l’assetjament sexual per les especificitats i doble 
dificultat que presenta. 
Aquest any va haver-hi un cas i no es va aplicar el protocol, no perquè no existeixi, sinó 
perquè hi ha una manca d’informació, formació, sensibilitat, i els recursos no són 
accessibles (són molt farragosos). Penso que és clau que hi hagi més formació. 
 
Elsa Castellà: 



                                                                                                                                                        
 

 

Quan es va treure el protocol fa 3-4 anys es va fer una formació a tothom. Ara, es fan 
acompanyaments a centres cada dia perquè hi ha dificultats per aplicar-ho. Hi ha 
maltractaments de tots tipus i amb tot nivell de gravetat. Els de violència/assetjament  
sexual tenen l’especificitat, respecte a altres tipus de violència, que passa a ser 
directament greu.  
El problema sovint és que hi ha una manca de detecció. 
 
Núria Jené: 
En resposta al Jota, el 2015 també es va fer un protocol per escoles bressol musicals 
que va anar acompanyat per un procés de formació. 
En relació al sistema de denúncia anònima, vam decidir que, una denúncia, si és 
anònima, no pot prosperar. 
 
Elsa Castellà: 
Hi ha una eina, l’”Ho saps”, que permet denúncia anònima per part de l’alumnat. 
 
Núria Jené: 
Quant a que hi hagi un equip de persones que responguin i actuïn, considerem que tot 
l’equip docent ha de tenir formació, de manera que tots els agents estiguin preparats 
per poder detectar i comunicar situacions de risc. 
La comunicació no s’està fent bé. Cal que sigui de proximitat, i que cada centre s’ho 
faci seu. Especialment en el cas d’alumnat molt petit, la persona referent (tutor/a) és 
qui ho pot comunicar. 
Quant a que el professorat que arribi a un centre no tingui historial de situacions de 
violència sexual, si un professor ha estat denunciat això queda en un registre que es 
renova anualment. 
 
Jota Tascon: 
Si no hi ha una sentència això no passa, però, no? 
 
Elsa Castellà: 
En el nostre cas, si s’obre un protocol, s’envia als mossos i la fiscalia i serveis jurídics, 
amb el que s’inicia un procés de seguiment jurídic del cas. Mentre això passa, de forma 
cautelar, s’aparta la persona docent de la docència en contacte amb el col·lectiu 
vulnerable. Si quan el procés acaba no hi ha denúncia, la persona queda neta. 
 
Jota Tascon: 
Parlo més aviat de casos en els que encara no hi ha una sentència i el professor passa a 
un altre centre. A més, també pot passar quan hi ha un professor que passa de la 
pública a la privada, que no es comparteix l’historial. 
 
 
 
 
Núria Vallduriola: 



                                                                                                                                                        
 

 

Pot passar que algun docent que ha detectat que hi ha sospites sobre el seu 
comportament passi d’un centre públic a un privat o viceversa per tal d’escapar les 
conseqüències, i amb això no tenim manera de detectar-ho.  
 
Núria Jené: 
Això hauria d’arribar a l’àmbit judicial perquè no passés. En el cas del nostre col·lectiu 
tenim l’avantatge que som una comunitat petita on hi ha un bon flux d’informació. Per 
altra banda, també és important comptar amb la complicitat dels agents socials. 
 
Montse L. Tolosana: 
Penso que és important prendre nota de la importància de fer el seguiment, 
especialment en casos en els que hi hagi traspàs de professorat de la privada a la 
pública o viceversa. 
 
Elsa Castellà: 
Quan es notifica a un/a jutge/ssa, si s’aplica una mesura cautelar que implica que el/la 
docent no exerceixi, és igual si està a la pública o la privada, perquè a tot arreu 
demanen el certificat de delictes sexuals per poder treballar amb menors. També pot 
passar que s’hagi detectat una situació molt evident però que un jutge no consideri 
que hi ha evidències suficients i llavors t’has d’aguantar. 
 
Jota Tascon: 
Jo diria que aquest llistat és només amb penals, pel que si no hi ha una sentència 
ferma no hi apareixes. 
 
Lluís Bages: 
Ho afegiríeu, doncs, com a proposta de la comissió? 
 
Montse L. Tolosana: 
Penso que necessitaria tenir més informació de qüestions legals per poder opinar amb 
propietat. Per altra banda, ara estem parlant de casos molt greus que arriben a l’àmbit 
judicial. Ara bé, per incidències menys greus, penso que també hauria de quedar 
recollit i s’hauria de saber d’un centre a un altre a través d’un expedient administratiu. 
 
Lluís Bages: 
Doncs un sistema de seguiment pels casos on s’ha obert expedient. 
 
Núria Vallduriola: 
Això és un seguiment més exhaustiu i continuat que potser hauria de fer 
l’administració per la llei de protecció de dades i la presumpció d’innocència.  
 
Núria Jené: 
L’ideal seria que hi hagués un registre de docents en el que es determinés si s’està 
expedientat o no. És un llarg camí a recórrer, però l’important és augmentar la 
sensibilització sobre tot tipus de violència per baixar el nivell d’incidència de situacions 
de violència que estan en augment. 
 



                                                                                                                                                        
 

 

Montse L. Tolosana: 
Núria Vallduriola: podries explicar el tema de l’orientació al teu centre? Penso que és 
un tema que es podria afegir al nostre informe. 
 
Núria Vallduriola: 
Nosaltres tenim un gran centre amb un equip de 5 orientadores que desenvolupen una 
relació  molt propera amb els alumnes al llarg dels anys. És per això que comentava 
que podien ser bons referents. A més també fan educació emocional. 
 
Jota Tascon: 
És un problema social que a curt termini és difícil de solucionar però que es pot incidir 
a llarg termini a partir de la formació i sensibilització de l’alumnat actual. 
 
Pili Biarge: 
D’acord amb què es faci un seguiment perquè els casos menys greus quedin reflectits 
més enllà dels processos judicials. 
La violència no només s’aprèn de l’escola, sinó de tot l’entorn. Cal continuar treballant 
perquè es redueixin els casos en el futur. 
 
 
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 24 de maig a les 17h en format telemàtic. 
 

Avaluació:  



                                                                                                                                                        
 

 

 
 

 

 


