
                                                                                                           

 

CONSELL EDUCATIU MUNICIPAL DE BARCELONA  

Comissió de Treball sobre Assetjament Escolar per part de persones adultes  

Sessió de tancament 

31 de maig del 2022 - 17:00h 

 

 

Sala de Zoom: 
https://zoom.us/j/92122165729?pwd=NVdIc3pidWJvR3haNm4wRlFrVzVJQT09 

 

Assistents 

Marta Carranza, secretària CEMB  
Laia García, tècnica CEMB  
Lluís Bages, tècnic de la Fundació Ferrer i Guàrdia (modera la sessió) 
Montse López Tolosana, famílies de la pública 
Núria Vallduriola, directora Institut Pedralbes  
 

Ordre del dia  

17:00h – 17:05h Benvinguda  
17:05h – 17:25h Presentació de les propostes recollides en l’Informe de la 

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

 
Lluís Bages inicia la sessió fent una presentació dels temes recollits en l’informe final 
de la Comissió. Es passa a abordar cada proposta amb els comentaris de les persones 
assistents. 
 
Proposta 1: Garantir que en tots els centres educatius hi hagi almenys un/a 
coordinador/a de benestar i protecció. Tal com preveu la Llei orgànica 8/2021, de 4 
de juny, de protecció integral a la infància i l’adolescència en front a la violència, cal 
que tots els centres educatius disposin d’almenys una figura de coordinació de 
benestar i protecció que sigui l’encarregada de vetllar pel seguiment del protocol i 
els circuits interns de denúncia. Es proposa que s’alliberi part de la jornada laboral 
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professional per tal que pugui desenvolupar les funcions atribuïdes. La persona que 
tingui aquesta responsabilitat hauria de ser sensible i empàtica per tenir la confiança 
de l’alumnat.  

 

Montse López Tolosana: 
Caldria posar també que es garanteix una formació específica a aquesta figura. 
Per altra banda, la Núria Vallduriola va apuntar la possibilitat de vincular aquesta figura 
a la gent que fa la orientació, sobretot en els centres grans. 
També vam comentar el tema del gènere, jo penso que una part de l’equip hauria de 
ser femenina. Sol passar que les coses d’hores les agafen homes. 
 
Núria Vallduriola: 
Es podria afegir que idealment hauria de ser el professional orientador/a i, a més, a 
poder ser, hauria de ser del mateix gènere amb el qual s’identifica la persona a 
atendre. 
 
Montse López Tolosana: 
Amb la nova LOMLOE la funció dels Consells Escolars és més decisiu i no ho estem 
incorporant en els informes. Potser caldria afegir-ho en algun punt, per exemple aquí 
que aquesta figura ha de venir avalada pel Consell Escolar o que ha de presentar la 
seva tasca allà. Hem de fer el canvi de xip. 
 
Marta Carranza: 
Es podria posar que la persona ha de passar comptes al Consell Escolar. 
 
 
 
Proposta 2: Millorar la formació als professionals dels centres per capacitar-los en 
prevenció i detecció de casos de maltractament o abús. Malgrat l’existència de la 
figura específica de coordinador/a de benestar i protecció, tot el personal del centre 
ha d’estar preparat per poder detectar, rebre denúncies i comunicar situacions de 
risc. És per això que resulta necessari que es duguin a terme més formacions 
adreçades als diferents perfils professionals que treballen als centres (docents, 
orientadors/es conserges, monitors/es d’activitats complentàries i extraescolars, 
etc.). 
 
Núria Vallduriola: 
Aportaria una menció específica a l’equip directiu perquè si és qui ho ha de liderar, per 
tant ha de tenir la formació. 
 



                                                                                                                                                        
 

 

Proposta 3: Establir un sistema d’acompanyament extern que faci seguiment quan 
s’obre un procediment i garanteixi la reparació de la víctima. Constituir figures 
externes que puguin assessorar i acompanyar als centres educatius quan es detecta 
un cas o hi ha una denúncia i assegurin que es van complint les mesures previstes. 
Aquest assessorament ja es dona en determinades situacions però caldria que 
quedés fixat de manera estable. 
 
Núria Vallduriola: 
M’entra el dubte de quines figures farien aquest acompanyament extern. 
 
Montse López Tolosana: 
En el cas de la Comissió d’Assetjament entre iguals es va proposar que fos una persona 
del Col·legi de Psicòlegs per estar com a figura externa i trencar la tendència que tot 
quedi en el centre. Es tracta que les famílies tinguin un recurs extern a qui acudir.  
 
Núria Vallduriola: 
Posar ‘constituir’ no seria la paraula més adient. Podem proposar fer un recull o 
evidenciar aquestes figures.  
 
Marta Carranza: 
Això s’ha de costejar. Per tant s’hauria de, o bé identificar si dins del sistema hi ha un 
servei que pugui fer aquest acompanyament, o bé crear una borsa econòmica per 
poder establir aquestes figures. 
 
Núria Vallduriola: 
Jo proposaria fer un recull de figures i que cada centre decideixi on anar. Evidenciar 
figures externes que puguin acompanyar i assessorar. De vegades no saps a qui anar 
quan passa una cosa així. 
 
Marta Carranza: 
Aquesta és una proposta que podem encarregar nosaltres mateixos. 
 
Montse López Tolosana: 
Sobre el tema de la reparació de la víctima, potser caldria obrir-ho a totes les persones 
involucrades. Cal un seguiment de tothom i no deixar caure el cas quan sembla que se 
soluciona, hi ha una feina que continua. Podríem posar ‘la reparació de la víctima i el 
seguiment de les persones implicades’. 
 
 
 



                                                                                                                                                        
 

 

Proposta 4: Fer difusió constant del protocol comptant amb estratègies per fer-lo 
arribar a l’alumnat i a les famílies. Es detecta que quan els protocols són massa llargs 
o difícils de llegir no arriben, per això es proposa fer materials visuals, com 
infografies que en facilitin l’entesa, i optar per estratègies diverses, com ara penjar 
cartells als lavabos per assegurar que la informació arriba a l’alumnat regularment, o 
traduir els textos a vàries llengües per facilitar que totes les famílies el puguin 
entendre. Més enllà de fer xerrades per donar a conèixer els procediments, doncs, 
cal realitzar una difusió constant i visible en espais comuns sobre els drets dels 
infants, com prevenir situacions de violència i com denunciar-les a referents adults 
del centre. 
 
Proposta 5: Fomentar que els centres fixin codis de conducta sobre com relacionar-se 
amb els menors d’edat. És important que tots els centres educatius determinin unes 
directrius clares sobre quines conductes són apropiades o no en les relacions que 
s’estableixen amb l’alumnat. 
 
Montse López Tolosana: 
Aquesta proposta sorgeix del tema de les reunions dels treballs de recerca, que a 
vegades es produeixen fora del centre. També va sortir un altre tema que és l’ús de les 
xarxes socials, si els professors segueixen a alumnes i hi interactuen a través 
d’Instagram per exemple. És una font de conflicte però no tinc clara quina postura 
adoptar. 
 
Núria Vallduriola: 
És una relació que pot arribar a confondre’s... És un tema tan extens que no sabria 
molt bé com acotar-lo. Potser podem posar un parèntesi d’exemple de conductes: 
xarxes socials, trobades fora del centre, etc. 
 
 
 
 
 
Proposta 6: Facilitar canals de comunicació anònims on qualsevol persona pugui 
adreçar consultes i informar de comportaments indeguts. S’ha d’aconseguir que 
els/les assetjats/des puguin tenir una seguretat en trencar el silenci, per això, encara 
que així no es pugui iniciar un procediment com a tal, cal establir canals anònims on 
realitzar comunicacions i iniciar un diàleg amb la figura responsable. Possibles vies 
seria la instal·lació de bústies específiques als centres o la creació d’un formulari en 
línia amb aquest propòsit.  
 
Montse López Tolosana: 



                                                                                                                                                        
 

 

El protocol de les escoles de música posa específicament que no s’admetran denúncies 
anònimes.  
 
Marta Carranza: 
Una cosa és denunciar, que no pot ser anònim, i una altra és adreçar consultes. Es 
tracta que els nanos tinguin un canal on informar-se i trencar aquest aïllament tan 
bèstia que viuen moltes persones assetjades. Per exemple l’Ajuntament ha obert una 
bústia anònima. 
 
Núria Vallduriola: 
Nosaltres a l’Institut hem iniciat aquest any el projecte ‘Som aquí’, que va adreçat a 
postobligatòria. És un programa anònim en què ells a través d’un formulari en línia 
poden fer consultes de problemes. Hi ha un adult responsable que canalitza la situació 
i podrà fer un assessorament presencial si es creu convenient. És una cosa que queda 
entre l’estudiant i nosaltres, no es parla ni amb famílies ni amb tutors ni ningú més. És 
una primera batuda, per saber què li està passant. 
 
Marta Carranza: 
En el moment d’adreçar la consulta és anònim però després ho deixa de ser. En el cas 
del servei de telefonia ‘Konsulta’m’ de l’Ajuntament per prevenir el suïcidi entre joves 
és totalment anònim.  
 
Núria Vallduriola: 
Si volem que es conservi l’anonimat total com ho fem amb una bústia? On s’adreça la 
resposta? És complicat. 
 
Montse López Tolosana: 
El sistema ha de ser capaç de donar resposta. 
 
Marta Carranza: 
Podem posar els exemples de bones pràctiques del ‘Som aquí’ i el ‘Konsulta’m’ com a 
diferents maneres de canalitzar aquestes consultes. 
Com a tancament d’aquesta comissió que ha tingut dues edicions es podria fer una 
jornada per plantejar les nostres propostes i explicar bones pràctiques en aquesta línia. 
També s’hi podria fer alguna ponència que serveixi de formació. 
 
 
 
 
Proposta 7: Crear un registre de seguiment dels professionals que intervenen en un 
centre amb l’historial sobre els expedients que se’ls han obert. Més enllà dels 
processos judicials, l’administració hauria de disposar d’un registre on quedés 



                                                                                                                                                        
 

 

constància dels expedients oberts a un/a professional per quan hi hagi un traspàs de 
la privada a la pública o viceversa. Sense vulnerar la presumpció d’innocència ni la 
llei de protecció de dades, aquest registre hauria de ser accessible per part dels 
centres educatius per poder fer una millor prevenció i detecció. 
 
Marta Carranza: 
Això queda en el teu expedient policial, oi? 
 
Montse López Tolosana: 
Seria per tenir constància també de les conductes inapropiades que no han arribat a 
sentència. Sé de casos que han passat perquè no son coses denunciables, estan al 
límit.  
  
Núria Vallduriola: 
Un registre no estaria malament. Els directors potser ho hauríem de saber. Està clar 
que és un tema complex, qui ho ha de fer? En el cas dels professors expedientats, jo 
com a directora sé que està sancionat si just passa en l’època en què està al centre 
però no en sé la causa.  
 
Marta Carranza: 
Aquest punt l’hauríem de contrastar amb inspecció i amb algú del Consorci per veure si 
és viable o no.  
 
 
 
 
Proposta 8: Incorporar una mirada de prevenció en el disseny arquitectònic dels 
centres. Hi ha elements arquitectònics que faciliten que es puguin generar 
oportunitats que passin situacions d’abús o assetjament. Cal evitar els espais ocults i 
amagats i potenciar espais oberts, tenint en compte que no només cal evitar les 
situacions que es puguin produir dins del centre, sinó també que es puguin agafar 
imatges del centre des de fora. 
 
Montse López Tolosana: 
No és en el cas d’adults però les transformacions dels patis han anat molt bé per evitar 
conflictes quant a assetjament entre iguals. Cal tenir-ho present. 
 
Proposta 9: Repensar el model d’educació afectivosexual que s’imparteix en els 
centres. L’educació afectivosexual és un dret dels infants i adolescents i un mitjà 
important per construir relacions afectivosexuals saludables i prevenir potencials 
comportaments abusadors. En molts centres, aquesta educació es limita als aspectes 



                                                                                                                                                        
 

 

reproductius i a la prevenció de malalties de transmissió sexual. Cal que els centres 
apostin per formacions afectivosexuals que abordin el respecte, l’autoestima, la 
llibertat, els drets o el plaer, entre d’altres. 
 
Marta Carranza: 
No està tant a les nostres mans però no és només canviar el que es fa dins del centre, 
sinó també a nivell social. El consum de pornografia no es fa en el centre. Sembla que 
canviant el model d’educació afectivosexual en els centres ja n’hi ha prou. 
 
Montse López Tolosana: 
El centre el que pot fer és una formació destinada a corregir aquesta visió social. Part 
d’aquesta educació fa molt falta encara. 
 
Marta Carranza: 
Crec que és fa més del que ens pensem, però tot i que es faci des de l’escola és molt 
difícil combatre tot el que passa fora l’escola. Jo faria algun esment a les famílies i la 
part social. 
  
Núria Vallduriola: 
A mi no m’agrada la frase ‘En molts centres es limita’ perquè considero que assenyala. 
Ho matisaria. 
 
Lluís Bages: 
La Paula Aguirre no ha pogut assistir a la sessió d’avui i ens ha enviat les seves 
aportacions. En aquesta proposta comenta que és un punt clau, que s’hauria 
d’incorporar com a imprescindible a l’hora de desplegar mesures de prevenció en els 
protocols de tots els centres, pel qual s’hauria d’insistir més i concretar propostes en 
aquest sentit.  
  
Núria Vallduriola: 
A mi em planteja el dubte de en quin espai ho hem de fer? Podria ser un dels àmbits 
dins del Pla d’Acció Tutorial (PAT), incorporar-ho en la proposta per almenys deixar clar 
l’entorn. 
 
 
 
Montse López Tolosana: 
Un altre tema que penso que s’hauria d’incloure és el tema de les notes. Com una 
assignatura en concret baixa la mitjana de notes de tota la classe. Es detecta que no hi 
ha un sistema clar per recórrer les notes. També en el cas d’instituts on hi ha diverses 
línies l’examen hauria de ser comú, perquè hi ha professors que posen pitjors notes 



                                                                                                                                                        
 

 

que la resta de docents. L’examen hauria de ser igual per totes les línies. Son temes 
que no hem abordat però que en caldria fer esment, ja que les notes al Batxillerat son 
importants. 
 
Núria Vallduriola: 
Les 48 hores per poder reclamar la nota és prescriptiu, no s’ho inventen els centres. El 
tema del mateix examen en el meu centre ho fem. És de sentit comú i els centres han 
de vetllar perquè es faci.  
 
Montse López Tolosana: 
Potser aquests protocols respecte a les notes s’haurien de conèixer més. No tots els 
criteris d’avaluació es comparteixen amb l’alumnat i les famílies. Per això crec que 
caldria afegir una proposta demanant que sigui prescriptiu que es comparteixi i se 
sàpiguen els protocols de reclamació de notes. És un tema d’abús de poder, cal posar 
uns mínims: transparència en la manera com s’avalua i com es reclamen les notes i el 
dret a tenir el mateix examen tots. És de les coses que més queixes rebo. 
 
Lluís Bages: 
La Paula Aguirre també ha indicat que troba a faltar referències als factors de 
vulnerabilitat que poden afectar cert alumnat i que hauríem de tenir presents a l’hora 
de desenvolupar estratègies de prevenció/detecció als centres educatius (penso en 
alumnat que no tingui comunicació verbal, que depengui de professionals per anar al 
lavabo, etc.) 
 
Núria Vallduriola: 
Totalment d’acord. S’hauria de posar en algun punt, ja sigui mencionant-ho amb la 
formació dels professionals, com també tenir-ho present en les conclusions de forma 
genèrica, ja que és l’alumnat més susceptible. 
 
 
Acords:  

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

 



                                                                                                                                                        
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


