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La violència dels nens i els joves, el Bullying. Petits consells pràctics: 
 
La definició més correcte seria la de la violència mantinguda, mental o física, guiada per un individu o 
per un grup i dirigida contra un altre individu que no és capaç de defensar-se a si mateix en una 
situació.  
Aquesta violència es desenvolupa en l'àmbit escolar i fa referència a les conductes d’intimidació, 
d'amenaça, aïllament i tiranització que du a terme l’agressor sobre un altre alumne (víctima) exposat 
repetidament a aquest tipus d'accions negatives.  
El més important a tenir en compte és que aquest episodi no és esporàdic, si no persistent i que pot 
durar setmanes, mesos, i fins i tot, anys.  
 
La prevenció: 
És molt important quan ens trobem en la fase en la que el nostra fill/filla inicia una nova activitat o 
escola o comença a tenir una edat de consciència i de relació, comencem a aplicar psicoeducació i 
pensem que:  

- La prevenció és molt important en el moment que s’inicien conductes d’assetjament.  
- Frenar un comentari o actuació a temps pot marcar límits clars  
- Encara que ens sembli exagerada la conseqüència a l’agressor, no podem ser tolerants davant 

d’aquests comportaments  
- Si no gestionem la situació, els alumnes ho repetiran constantment.  

I sobre tot, els pares som models per als nostres fills i filles. Si nosaltres som tolerants, respectuosos, 
assertius i parlem de les nostres emocions, ells també ho faran. 
 
La fase d’inici del assetjament: 
Per prevenir o frenar les primeres senyals, quan arriba el fill/filla a casa amb comentaris massa 
freqüents de molèsties a classe, de no voler anar a l’escola etc. quines estratègies d’actuació podem 
utilitzar en aquest punt?  
 
Detectar l’agressor i la víctima abans que actuï com a tal.  
 Cal estar atents a diversos senyals:  
-En el cas de l’agressor: Quan veiem que el nen/a no empatitza, parla despectivament dels altres o se’n 
riu, dominant amb els altres, manté lideratges basats en sentir-se superior, té actituds de transgressor 
de normes i regles.  
-En el cas de la víctima: Observem que no vol anar a l’escola, baixen les notes, presenta apatia, 
tristesa, explica que mai és escollit per feines grupals o jocs, hi ha ferides o cops físics...  
 
Estar atents a les necessitats emocionals:  
Quan veiem que el nostre fill té alteracions emocionals cal començar a actuar.  
Els hi preguntem com estan? Què els hi preocupa? Què els hi ha agradat més del dia? Com se senten 
amb els companys de classe?.  Cal que puguem reservar 10 minuts diaris per poder parlar, expressar, 
dir tot allò que ens agrada, ens fa feliç, ens neguiteja, ens fa por...Parlar de tot allò que ens envolta.  
 
Donar missatges positius sobre la seva persona:  
Tothom, fins i tot aquells que localitzem com a agressors, necessiten sentir cada dia una frase positiva,  
com a mínim, sobre ell/a.  
 
Missatges optimistes i d’esperança quan tingui por d’alguna cosa. 
Expressar conjuntament les pors que tenim és bo, explicar que fins i tot els adults en tenim i potser 
més.  Que els nostres fills/es les coneguin i vegin que sentir por no és catalogable de bo ni dolent, sinó 
una altre de les emocions que es poden sentir com l’alegria, la tristesa, etc i parlar-ne sobre elles ens 
pot ajudar a com afrontar aquestes situacions que ens provoquen aquest sentiment.  
Si el nen/a és la víctima, cal reforçar-lo i treballar l’autoestima. Si és l’agressor o l’observador que té por 
a ser rebutjat o a deixar de ser líder si no assetja, també podem motivar-lo en que pot tenir rols 
diferents, explicar-li, ensenyar-li, posar-ho en pràctica. 
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Límits clars amb les seves conseqüències. 
És molt important des de casa, hem de marcar uns objectius, uns límits i unes conseqüències per a 
cada acte que s’estableixi.  
Des de casa podem començar per l’adquisició d’autonomia. 
 
Criticar conductes, no a les persones. 
És important que el nen/a o jove entengui que davant d’un acte negatiu, el que rebutjarem serà l’acte 
no a la persona. Seguirem estimant-lo, acceptant-lo com a persona independent de l’acte realitzat. 
D’aquesta manera estem creient en ell/a, en la seva capacitat de canviar aquests actes per uns altres 
més adients 
 
Ensenyar a parlar però sobretot a escoltar (escolta activa). 
No només el dir “si, si tu parla que jo t’estic escoltant” (des de la cuina), o fer “veure” que escoltem. És 
molt important que l’altre noti, senti aquest moment compartit mentre parla.  
Mirant als ulls, assentint, fent preguntes que vinguin al cas, ... 
 
Ensenyar a ser eficaç. Habilitats socials: assertivitat i empatia. 
Arribar als objectius fent front als obstacles mitjançant el missatge positiu. 
Hem de ser guies, deixar triar les seves pròpies decisions, ensenyant que un s’ha d’esforçar i superar 
obstacles per arribar allò que tant desitja. Només així els farem madurar i ser més lliures.  
Sempre amb missatges positius com ara “saps que no et serà fàcil, però crec que ho pots intentar” 
 
 
El nou telèfon contra l’assetjament escolar és: 900 018 018 
 

 
  
 Si teniu qualsevol dubte o consulta: 
 

 Davinia Urbano Sibbles Davinia@sibblespsicologia.com  620819539 
 

 
Moltes gràcies!  


