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RESUM 

 
Introducció: L’assetjament escolar i el ciberassetjament han augmentat notablement a la 

població, principalment a l’edat compresa entre 9-14 anys, tot i que cada vegada es troben més 

casos en edat més primerenques, el que suposa un problema de salut pública. 

 

Objectiu: El present treball té com a objectiu principal elaborar i implementar un programa 

formatiu a les infermeres pediàtriques i escolars sobre la prevenció i detecció precoç de 

l’assetjament escolar. 

 

Metodologia: El projecte serà dirigit a les infermeres pediàtriques i escolars de la província de 

Lleida contant amb dues infermeres i una psicòloga especialitzades en el fenomen, que lideraran 

el projecte. La mateixa serà avaluada amb un qüestionari pre i post intervenció. Estarà formada 

per sessions teòriques i pràctiques en grups de 15 persones facilitant així la comunicació i 

participació.  

 

Conclusions :S’ha pogut observar la poca evidència trobada en relació a la formació de la 

infermeria en el maneig de l’assetjament escolar. La intervenció realitzada augmentarà el paper 

de les infermeres escolar i pediàtriques en el maneig del fenomen.  

 

Paraules claus: Assetjament escolar, infermera escolar, infermera de pediatria, escola, prevenció 

primària, mesures de prevenció, habilitats socials. 
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ABSTRACT 

 
Introduction: Bullying and cyberbullying has deeply increased in population, especially in 

teenagers between 9 and 14 years old, although we are currently finding cases in younger 

children, which is an important public health problem. 

 
Objective: This paper aims to elaborate and implement a formative program for the pediatric and 

school nurses about bullying’s prevention and early detection. 

 

Methodology: The target of this project will be the pediatric and school nurses from Lleida, and 

it will be leaded by two nurses and a phycologist specialised in this field. This program will be 

evaluated through a questionnaire carried out before the intervention, and through a post-

intervention one. It will consist of different theoretical lessons and practices in groups of 15, 

making the communication and participation easier. 

 

Conclusions: It has been noted that little evidence has been found regarding nursing training in 

the management of bullying. The intervention will increase the role of school and pediatric nurses 

in the management of bullying. 

 

Key Words: Bullying, school nurse, pediatric nurse, school, primary prevention, preventive 

measures, social skills
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1. INTRODUCCIÓ 

 

L’assetjament escolar al·ludeix a una acció de violència sistemàtica i sustentada en el temps d’un 

o més estudiants cap a un altre estudiant, en presencia de tercers, generant humiliació i danys 

(1). 

Aquesta violència pot ser de diverses formes i  tenir conseqüències en el procés evolutiu 

de l’estudiantat. En les últimes dècades s’ha incrementat de forma significativa la preocupació 

social per l’augment de casos d’assetjament escolar i  iniciat cada cop en edats més 

primerenques,  fet que agreuja el problema.  

Donades les conseqüències que té aquest fenomen, no es pot minimitzar la situació dient 

que “són coses de nens”, no pot ser considerat com un assumpte menor ja que pot provocar 

efectes  greus en les persones que ho pateixen, des de problemes psicològics a problemes de 

salut física, que tindran un efecte en el futur d’aquests, podent arribar a conductes auto lesives i 

fins i tot al risc de suïcidi. 

Segons plantegen diversos estudis (2), s’ha de promoure una educació positiva i aquesta 

s’aconseguirà amb la participació i formació interdisciplinari dels professionals que treballen amb 

la infància i joventut en tots els àmbits, per tant, la implicació de tots, tenint un paper crucial en 

la prevenció i detecció precoç, els professionals sanitaris. Així, sorgeix la necessitat de comptar 

amb professionals sanitaris formats en aquesta matèria. 

És per això, que el present  treball  planteja el disseny d’un projecte d’educació per la salut 

formatiu, dirigit a  professionals d’Infermeria escolar i pediàtrica que realitzen projectes i 

treballen amb els centres escolars de Lleida per proporcionar eines per a que siguin capaces de 

detectar l’assetjament escolar,  saber com actuar davant aquests casos i també tinguin els 

coneixements per impulsar activitats de prevenció primària, per cuidar d’una infància sana. 
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2. MARC TEÒRIC 

2.1 Assetjament escolar o bullying 

 

2.1.1 Concepte i característiques 
 
La OMS planteja que “ la violència és l’ús deliberat de la força física o el poder, ja sigui en grau 

d’amenaces o efectiu, contra un mateix, una altra persona, un grup o una comunitat, que causi o 

tingui moltes probabilitats de causar lesions, danys psicològics, mort, trastorns del 

desenvolupament o privacions” (3). 

Si es parla d’assetjament escolar però, aquest concepte és més específic. Molts d’autors 

han plantejat definicions per explicar en que consisteix, totes elles coincidint en que és  tota 

intimidació o agressió física, psicològica o sexual contra una persona en edat escolar de forma 

reiterada de tal manera  que causa dany, temor i/o tristesa en la víctima o en un grup de víctimes 

(4). 

L’assetjament escolar és un tipus de violència que es construeix lentament, d’una manera 

imperceptible diàriament en les relacions interpersonals, començant per petits gestos que es fan 

per menysprear la persona, mirades despectives que es van repetint amb el temps i són cada 

vegada més intenses, de manera que converteixen la persona que està sent assetjada en víctima 

mitjançant un procés de victimització que es pot prolongar molt en el temps. 

 

2.1.2 Antecedents en l’estudi de l’assetjament escolar 
 

Durant els últims anys s’ha fet més visible el fenomen de l’assetjament escolar. Tanmateix aquest 

fenomen  va començar a ser estudiat molt abans per un psicòleg anomenat  Dan Olweus l’any 

1973. Des d’aquest any, l’autor investiga sobre aquest problema cada vegada més comú en 

l’entorn escolar. El terme “bullying” va ser creat però el 1993 pel mateix autor, de la Universitat 

de Bergen (Noruega), a partir dels estudis que s’havien realitzat els anys anteriors (5). 

 

A Espanya, les investigacions sobre la matèria van sorgir més tard. Va ser el 1989, quan 

Viera, Fernández y Quevedo  van realitzar el primer treball sobre assetjament escolar a la 
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Comunitat de Madrid, on van estudiar una mostra de 1200 estudiants d’entre 8 i 12 anys i van 

concloure que el 17% d’estudiants manifestava haver sofert assetjament escolar (6). 

Des d’aquest moment, s’han realitzat diversos estudis i investigacions front aquest 

fenomen. L’any 2005 Iñaki Piñuel y Araceli Oñate (7)  van elaborar l’Informe Cisneros VII a la 

Comunitat de Madrid i van demostrar que la tassa d’assetjament escolar era major en Educació 

Primària i anava disminuint la resta de cursos.  Els següent any van realitzar un document en el 

que van mostrar que la quarta part dels alumnes son víctimes d’assetjament escolar  i va 

disminuint el fenomen quan l’edat augmenta (8). 

Així, els últims anys han sorgit diversos programes de prevenció d’assetjament escolar, 

un dels més coneguts es va iniciar a Finlàndia el 2007, anomenat programa KiVa (9). Aquest 

programa es va crear amb l’objectiu de prevenir i afrontar l’assetjament escolar. Des del seu 

desenvolupament ja es va començar a aplicar en el 90% d’escoles finlandeses i en l’actualitat ja 

s’ha exportat a molts altres països , inclòs a Espanya(9). 

2.1.3 Classificació 
 

Si es parla de classificació, es coneixen cinc tipus d’assetjament  que empren els assetjadors per 

extorsionar les víctimes, sent aquests: intimidació física, verbal, psicològica, sexual  i social, i 

ciberassetjament, que interaccionen entre si, produint-se normalment més d’un component 

d’assetjament al mateix temps (10). 

A la taula 1 es recull la classificació de les formes de maltractament (veure Annex 1): 

- La intimidació física és el tipus d’assetjament més comú, especialment entre nens. Inclou 

cops, empentes o inclús pallisses entre un o varis agressors contra una sola víctima. En 

ocasions, també es produeix dany  intencionat i robatoris de les pertinences de les 

víctimes. 

- La intimidació verbal contempla accions no corporals amb la finalitat de discriminar, 

difondre rumors, realitzar accions d’exclusió o bromes insultants i repetides. Ficar 

sobrenoms, insultar, amenaçar, burles, riure’s dels altres. És més emprat per les noies. 

- La intimidació psicològica consisteix en la persecució, intimidació, xantatge, manipulació 

i amenaces a l’altre. Són accions que danyen l’autoestima de la víctima, fomenten la 

sensació de por i s’afegeix el problema que són més difícils de detectar. 
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- La intimidació sexual es presenta amb abús sexual o referències malintencionades a parts 

íntimes del cos de la víctima. Aquest tipus d’intimidació inclou el bullying homòfob, 

orientat al maltractament que es guia per la orientació sexual. 

- L’assetjament social consisteix en l’aïllament d’una persona de la resta de grup, ignorant, 

aïllant i excloent de la resta. Aquest pot ser directe, en el que s’exclou i no se la deixa 

participar  o indirecte, que consisteix en ignorar, tractar com un objecte o no existís. 

-  Finalment,  el tipus d’assetjament més nou és el “Ciberbullying”, que ha sorgit amb la 

penetració de les noves tecnologies. Presenta una gran preocupació ja que es troba molt 

a l’abast de tothom i es pot mantenir l’anonimat. Els canals són molts i  va des dels insults, 

a la utilització de fotografies de la víctima, d’entre altres (10).   

2.1.4 Perfil dels participants 
 
Atenent a les distintes causes de l’assetjament escolar, es poden descriure diversos subjectes 

involucrats en la situació d’assetjament. Aquests subjectes són les víctimes, els assetjadors i els 

observadors. 

 

VÍCTIMA  

És qui pateix l’agressió, burla i humiliació. Són nens que es caracteritzen per la 

inseguretat, debilitat i timidesa.  Segons Dan Olweus (10) existeixen diferents tipus de víctimes. 

Les típiques, entre les quals es troben els estudiants més insegurs, tenen baixa autoestima i opinió 

negativa sobre ells mateixos. Tenen una dificultat per relacionar-se amb els seus pares. Aquestes 

víctimes solen ser anomenades passives o submises, i  tenen por a la violència i a demostrar 

vulnerabilitat, això significa que responen quan pateixen aquest assetjament . 

 

AGRESSOR 

Els nens agressors solen tenir un perfil concret, es defineixen com a nens impulsius, 

extravertits i disruptius. No solen tenir consciència si les agressions que fan són moralment 

acceptades. Es caracteritza per ser una persona amb falta d’empatia. Aquests nens també s’ha 

vist que tenen relacions familiar amb absència de vincle afectiu-càlid. 

Tenen la necessitat de dominar als altres i presenten problemes per resoldre conflictes sense 

recórrer a la violència (11). 
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ESPECTADORS 

Engloba els companys que són conscients que existeix una situació d’assetjament entre els 

companys però recorren a “La llei del silenci” i no actuen per detenir-ho (12). 

Es poden classificar en tres grups: 

- Reforçador de l’agressió: és conscient que hi ha assetjament i que no és una conducta 

adequada però es burla de la víctima, grava o ignora la situació. És la més freqüent 

- Ajudant de l’agressor: És conscient de l’assetjament i sol intervenir juntament amb 

l’agressor principal. Pertany al grup d’amics d’aquest. 

- Defensor de la víctima: és conscient de l’assetjament i sol defensar a la víctima. És el 

menys comú (12). 

En una situació d’assetjament escolar tota la comunitat escolar i família hi té un paper. La 

figura 2, el cercle de l’assetjament descriu els rols que poden adoptar els alumnes d’un grup de 

classe en una situació d’assetjament (13) ( Veure Annex 2). 

 

2.1.5 Causes i factors de risc implicats 
 
Les causes són multifactorials, tan internes com externes en la conducta de l’assetjament escolar 

i d’altres accions que duen a conductes antisocials desaprovades per les normes socials.  

Respecte als factors de risc, diferents investigacions apunten que el nexe dels nens que 

son víctimes de situacions de bullying és que són diferents a la resta. Els factors de risc interns a 

l’individu són la pertinença a un col·lectiu social minoritari, ser d’una ètnia determinada, tenir 

unes idees diferents, parlar una altra llengua, mostrar una orientació sexual diferent a la major, 

presentar un aspecte físic determinat com tenir sobrepès o utilitzar ulleres o  tenir alguna 

discapacitat motora o intel·lectual, com per exemple nens amb autisme. 

En relació als factors de risc de l’entorn són el fet de viure situacions familiars 

complicades, abusos per part del cuidador, falta de cures, sobreprotecció dels cuidadors i major 

immaduresa i menor autonomia que la resta (14). 

Entre les causes que influeixen per adquirir un perfil d’assetjador, hi ha el fet de tenir un 

ambient familiar disfuncional, haver patit assetjament prèviament, i no reconèixer els actes que 

poden generar danys a la víctima (15). 
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2.1.6 Manifestacions i detecció precoç del Bullying 
 
És important conèixer quines són les manifestacions que poden indicar que un alumne/a està 

sent víctima o assetjador. Aquestes manifestacions ens portaran a realitzar una detecció precoç 

del bullying. Les diferents manifestacions s’expliquen a continuació (16):  

• Ansietat: nervis, inquietud, associada a l’actitud d’espera de l’esdeveniment temut. Estat 

general d’ansietat en tots els escenaris de la vida del nen. 

• Por:  que es reflexa a l’hora d’anar a l’escola o quedar sol a casa. 

• Crisis d’angoixa agudes: davant una situació de perill imminent, per exemple, amenaces, 

xantatge, es poden desencadenar atacs de pànic espontanis amb el complex vegetatiu 

acompanyant.  

•  Símptomes psicosomàtics: freqüents queixes de cefalea, dolor abdominal sense trobar 

a la consulta de pediatria una causa orgànica.  

•  Símptomes depressius com són tristesa, debilitat o fatiga. Canvis d’humor sobtats, major 

irritabilitat, no volen relacionar-se amb els altres. 

• Pèrdua d’interès per activitats que abans li agradaven. 

• Trastorns del son: són freqüents els malsons, terror nocturn i insomni. 
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3. JUSTIFICACIÓ 

 
Les dades epidemiològiques a nivell mundial i a nivell nacional mostren una tendència creixent 

en la incidència de l’assetjament escolar. La fundació ANAR  porta des del 2016 realitzant estudis 

sobre assetjament a Espanya i de com ha evolucionat la situació els últims anys i ha demostrat un 

augment dels casos (17). 

 
Anteriorment s’ha parlat que el bullying és un problema de Salut Pública, ja que pot 

portar a conseqüències tant físiques, psicològiques i socials que poden perdurar i tenir efectes 

negatius en el creixement i futur dels nens i nenes. 

Per les diverses raons exposades, se planteja la necessitat d’un maneig en els centres 

escolars, per part d’una figura que no només identifiqui les situacions de risc de bullying en els 

alumnes, sinó que millori els coneixements i habilitats de la comunitat escolar, tan alumnes, com 

pares, com equip docent, per identificar-los, abordar-los i solucionar-los. És la figura de la 

infermera escolar que pot realitzar aquest maneig multifocal.  

A Espanya, els infermers són els responsables de la direcció, avaluació i prestació de les 

cures d’infermeria orientats a la promoció, manteniment i recuperació de la salut, com diu la Llei 

44/2003 de 21 de novembre de la ordenació de les professions sanitàries (18).  

Per tant, el sector sanitari i educatiu, tenen interessos comuns en la educació i promoció 

de la salut, desenvolupant la infermera un rol interessant com agent de salut, amb la 

responsabilitat i un potencial de coneixements i capacitats en el desenvolupament de la educació 

i promoció de la salut en la comunitat escolar. 

La infermera escolar o d’atenció primària, és un dels professionals més adequat per 

desenvolupar accions preventives, per tant és una peça clau, tot i que moltes professionals 

sanitàries manifesten no tenir els coneixements necessaris per abordar casos d’assetjament 

escolar. 

Arran d’aquestes dades sobre la falta de capacitació de les infermeres per abordar la 

problemàtica, es planteja la intervenció per millorar les eines i aptituds de les professionals 

d’infermeria relacionades amb els centres escolars davant l’assetjament escolar. 
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4. PROMOCIÓ D’EDUCACIÓ PER LA SALUT 

 

4.1 Educació per la salut 
 
L’ educació per la salut (EpS) és una eina fonamental en la promoció de la salut, que té com 

objectiu principal transmetre i reforçar hàbits de vida que permetin millorar l’estat de salut i 

disminuir la probabilitat d’emmalaltir dels individus d’una població. Per tant, aquesta té la finalitat 

d’influir positivament en el benestar físic i psíquic de les persones (19). 

4.2 El paper d’infermeria  en la EpS a l’àmbit escolar 
 

Arreu del món i més concretament a EEUU, més del 75% de les escoles tenen infermera escolar 

a temps complet. Infermeria és l’encarregada d’atendre la salut dels nens i adolescents, de 

familiars i personal docent, realitzant activitats assistencials com de prevenció i promoció de la 

salut. 

A França, es compta de forma reglada amb la figura de “l’Infermier(e) de l’Éducation 

nationale”(20), el que a Espanya és la infermera escolar. Té com a objectiu principal promoure i 

implementar polítiques de salut i benestar personal dels alumnes. Realitzen activitats en higiene 

i seguretat, implicant tant alumnes, com pares, com mestres, fent-los responsables de la seva 

pròpia salut. Treballen amb coordinació amb els diferents professionals sanitaris i docents per 

fomentar habilitats en educació per la salut a les escoles (20). 

Al Regne Unit tenen polítiques fortes en EpS ja que el departament d’Educació ha 

dissenyat eines de planificació i ajuda a crear escoles saludables. Uns dels recursos més emprats 

és el conjunt d’eines “ Escoles Saludables” que es troba dissenyat per ajudar als centres educatius 

a “ fer, planificar i revisar” la salut i així millorar el benestar de nens i adolescents, facilitant la 

identificació i selecció d’activitats i intervencions més eficaces (20). 

A Espanya però, la infermera escolar, no es troba present de forma obligatòria a totes les 

escoles, sinó que només es troba a escoles privades i alguna pública. Destacar però, que en els 

últims anys, el treball realitzat per les associacions d’Infermeria Escolar existents al país, i en 

especial ACISE (21) i ACEESE (22), per l’avanç de la infermeria i la salut escolar, reconeixen la 

importància d’aquest professionals en el paper que juguen i poden desenvolupar en la EpS a les 

escoles (23). 
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5. METODOLOGIA 

 

La metodologia d’aquest treball s’ha basat en primer lloc en una recerca bibliogràfica per 

descriure l’etapa 1 i 2 del programa d’EpS, relacionada amb l’assetjament escolar, les 

conseqüències que suposa, i els agents implicats. Per descriure les etapes 6 i 7, s’ha realitzat una 

recerca bibliogràfica identificant les  intervencions dirigides per les infermeres per conèixer com 

contribueixen en la detecció precoç i prevenció del assetjament escolar. 

S’han consultat articles de les dades de bases: PubMed, Scopus, Cinahl, Google Escolar i 

Psycinfo  i a més s’han consultat d’altres fonts secundàries com son protocols (24) i guies de 

pràctica clínica (25). 

 Abans del desenvolupament formal d’una estratègia de cerca, s’ha completat una cerca 

de termes i paraules claus en diversos tesaurus per garantir una recerca real en les diferents bases 

de dades. Les paraules claus que s’han establert per realitzar la recerca bibliogràfica a través de 

bases de dades han estat MeSH, DeCS i, finalment , termes lliures.  

Els conceptes principals han estat assetjament, escola, educació per la salut i, a partir 

d’aquests ,s’han trobat altres conceptes. 

 

Assetjament Escola Educació per la salut 

DeCS: Acoso escolar, agresor, 

víctima, espectadores 

DeCS:escuela,adolescente, 

adolescencia, joven. 

DeCS:Servicios de enfermería escolar 

Mesh:Bullying, cyberbullying, 

victim of bullying, bullying 

victims. 

Mesh:school, childhood,  

child, children, teen, 

teenager, adolescent 

Mesh: Nursing care, schoolar nursing, 

pediatric nursing, preventive health 

service,primary prevention, secondary 

prevention,tertiary  prevention, personal skills. 

Taula 1. Paraules recerca electrònica 

 

Els termes lliures emprats han estat: intervencions educatives i intervencions preventives. Els 

operador booleans més emprats han estat “AND” i “OR”. Les diferents estratègies de cerca es 

mostren a annexos ( veure annex 7). 

Els criteris per la recerca bibliogràfica han estat els següents: 
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1. Població objecte d’estudi: Infermeres  escolar o que realitzen projectes a escoles, 

estudiants, comunitat escolar, professors. 

2. Idioma d’article: espanyol, català o anglès 

3. Any de la publicació de l’article: S’ha limitat la recerca a articles publicats els últims 12 anys. 

4. Tipus d’estudis: estudis que presenten resultats, programes d’EpS, intervencions 

d’assetjament escolar, revisions, protocols. 

5. Articles els quals es pugui accedir a la versió completa a través de la biblioteca de la UDL. 

Com a fonts primàries, per tal d’obtenir informació més acurada i actual, s’ha contactat per 

correu amb l’Associació Catalana de Prevenció d’Assetjament Escolar (ACPAE) i amb l’autor de la 

pàgina web bullying.cat (26). Així mateix, també s’ha obtingut informació a través d’Infermeres 

que realitzen el projecte Salut I Escola.  

6. DISSENY DEL PROGRAMA 

 

El model per el disseny d’aquest programa és el de planificació en 8 etapes (27). Aquest model té 

la finalitat de crear una intervenció, tenint en compte els recursos i serveis que es troben a la 

disposició per aconseguir un objectiu. Les 8 etapes que comporta son: Analitzar la situació, 

identificar les necessitats i problemes de salut, establir prioritats, crear objectius i metes, establir 

les activitats i recursos, implementació de la intervenció i finalment avaluació dels resultats i el 

seguiment. 

 Àmbit de l’estudi i població diana 
 
El programa que es realitzarà anirà dirigit a infermeres pediàtriques d’Atenció Primària i 

Infermeres que realitzen el projecte de Salut i Escola a la província de Lleida que estan treballant 

durant el curs escolar 2022-2023. Actualment hi ha un total de 61 infermeres de Pediatria, i 23 

que realitzen el programa Salut i Escola. D’entre aquestes, algunes de pediatria són les que 

realitzen el programa, però la majoria no. Les infermeres de pediatria treballen amb els infants 

des del naixement fins a l’adolescència i les infermeres de SiE, treballen amb joves de 12 a 18 

anys. 

  Aquest programa estarà inclòs a la oferta de formació continuada dirigida als 

professionals d’Infermeria. La formació continuada és obligatòria per a tots els treballadors. 

L’aprenentatge constant i de qualitat, marca la diferència i ajuda a millorar, ampliar i actualitzar 

els coneixements.  Les exigències del món actual fan que sigui fonamental l’adquisició de nous 
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coneixements. D’aquí la importància de que hi hagi processos formatius que permetin millorar 

les competències professionals. La formació continuada per tant, afavoreix l’aplicació de les 

capacitats tècniques i d’habilitats socials. A més, aquesta formació contribueix a ampliar la xarxa 

de contactes i la possibilitat de generar col·laboració amb altres professionals. L’objectiu de la 

formació continuada, a més, és rendibilitzar l’esforç humà i econòmic que implica el 

desplegament de les activitats formatives (28). 

La difusió serà realitzada a través de la unitat de formació continuada, al considerar-se una 

activitat d’interès. A més, s’enviarà un correu electrònic amb informació de l’activitat i es 

realitzaran trucades al centre d’Atenció Primària, a través de les quals es contactarà amb les 

infermeres pediàtriques i escolars i així s’explicaran les característiques del taller, el nº de 

sessions, el personal al qual va dirigit , els objectius i la manera en que s’impartirà. 

7. CREACIÓ DEL PROGRAMA 

7.1 ETAPA 1: Anàlisis de la realitat 
 

Arribats a aquest punt, és important fer una breu síntesi de la situació actual de l’assetjament 

escolar i així fer una aproximació al problema i apreciar la importància d’intervenir davant aquest 

fenomen. 

Diversos estudis han demostrat que l’assetjament escolar té lloc en tot tipus de centres, 

amb major o menor grau. Les conductes d’agressió directa es poden començar a observar a 

educació infantil, mentre que les formes indirectes, com és l’assetjament verbal, no s’acaba de 

desenvolupar fins al cicle mitjà d’educació primària, perquè hi ha involucrades les habilitats 

socials. A partir d’aquesta edat aquest fenomen es fa més evident i a últim curs de Primària i 

primer cicle d’Educació Secundària són l’etapa on hi ha més casos. Després d’aquesta etapa, 

disminueixen els casos (24). 

7.1.1 ASSETJAMENT ESCOLAR. EPIDEMIOLOGIA 
 

A nivell epidemiològic, les tasses de prevalença de l’assetjament escolar varien significativament 

d’uns països a altres. D’acord amb el Primer Estudi Mundial dut a terme per la ONG Internacional 

Bullying Sense Fronteres, els casos de Bullying han augmentat de forma explosiva, sent Mèxic, el 

país on més assetjament escolar existeix, 7 de cada 10 infants i adolescents pateixen cada dia un 
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tipus d’assetjament. Els Estats Units és el segon país juntament amb la Xina,  en els quals  6 de 

cada 10 infants són víctimes d’assetjaments (29). 

Segons l’informe de la UNESCO sobre la violència i assetjament escolar en relació al sexe, 

a nivell mundial la prevalença de bullying és semblant entre nens i nenes. De manera específica, 

els nens tenen més probabilitat d’experimentar assetjament físic, i les nenes psicològic (29). 

Un altre aspecte a destacar és que els estudiants que no estan conformes amb el gènere 

estan més exposats a la violència escolar. La principal raó d’assetjament escolar és l’aparença 

física, seguida de raça i nacionalitat. Estar en desavantatge socioeconòmica també augmenta el 

risc d’assetjament escolar. Les xifres d’Europa i Amèrica del Nord demostren que els estudiants 

immigrants són més propensos a ser assetjats que la resta de companys (29). 

El grup d’edat on l’assetjament és més freqüent i més casos es denuncien és entre els 12 

i 14 anys d’edat, seguit per els 15-17 anys  (30). 

Respecte a la prevalença del bullying a Espanya s’estima que el 8,1% d’infants i 

adolescents pateixen assetjament escolar. Hi ha informes que presenten xifres que indiquen que 

un terç d’adolescents han patit assetjament algun moment de l’etapa escolar (UNESCO,2018). Es 

va publicar un informe realitzat per la Fundació ANAR i la Fundació Mutua Madrileña en el qual 

es posava en manifest que hi ha hagut un descens de la incidència de l’assetjament escolar, tot i 

que hi ha hagut un augment d’agressions en grup, passant d’un 43,7% el 2018-19 a un 72,4% el 

2020-21 (31). 

Catalunya es situa  amb un 14,8% com el quart territori d’Espanya amb més casos 

d’assetjament escolar, per sota de Canàries, Galicia i Balears. La darrera Enquesta sobre 

Convivència Escolar i Seguretat a Catalunya, mostra en termes generals que el 94,2% de l’alumnat 

considera que hi ha alumnes maltractats en els centres però tan sols el 23,3% percep algun cas al 

seu grup de classe. El 9,9% dels alumnes afirmen haver patit assetjament durant el curs escolar. 

Un 27% es considera observador. Dels enquestats, només el 38,7% víctima ho comunica a una 

persona adulta (32). 

7.1.2 CIBERASSETJAMENT I PANDÈMIA 
 

És important també, tenir en compte que l’assetjament és pot donar de forma virtual, és quan 

parlem de ciberassetjament. A diferència de l’assetjament tradicional, aquest és anònim, amb 

difusió social, alta accessibilitat a les interaccions i falta de supervisió. 

Els dos tipus de vies per a que es realitzi ciberassetjament són el telèfon mòbil i l’accés a 

internet. Així, un estudi realitzat per l’Institut Nacional d’Estadística afirma  que els menors entre 
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10 i 15 anys ja posseeixen telèfon mòbil, i utilitzen aquests elements tecnològics gran part del dia 

(33).  

Els recursos actuals contra el ciberassetjament són l’Institut Nacional de Ciberseguretat 

(INCIBE),que treballa per refermar la confiança digital de manera que impulsi l’ús segur de les 

xarxes socials a Espanya.  A més, hi ha diverses associacions i recursos a nivell nacional i 

autonòmic. Existeix un programa que s’anomena Cyberprogram 2.0 que tracta d’un programa 

per prevenir i reduir les situacions de ciberassetjament. Aquest programa està compost per 25 

activitats, les quals tenen diferents objectius com són: identificar i conceptuar el ciberassetjament 

i els rols implicats en el fenomen,  analitzar les conseqüències de l’assetjament tant per les 

víctimes com agressors, desenvolupar estratègies d’afrontament per prevenir o intervenir en 

conductes d’assetjament i ciberassetjament i promoure objectius transversals.  

 

És important remarcar que la situació de la pandèmia degut al COVID 19 , ha reduït els 

casos d’assetjament tradicional però  ha augmentat els casos de ciberassetjament. Estudis a nivell 

nacional i internacional han demostrat que quasi la meitat del nens (49%) de 11 països europeus, 

entre els quals hi ha Espanya, s’ha trobat amb situacions de ciberassetjament (34). 

A Espanya, gairebé un 25% de l’alumnat afirma conèixer companys o companyes que 

podrien estar sofrint o haver patit ciberassetjament l´últim any, segons l’informe “La opinión de 

los estudiantes. III Informe de Prevención del Acoso Escolar en Centros Educativos en Tiempos de 

Pandemia 2020 y 2021”(35) . 

7.1.3 RECURSOS I PROGRAMES DE PREVENCIÓ D’ASSETJAMENT ESCOLAR  
 

En el context internacional i nacional existeixen guies educatives  que proporcionen un conjunt 

de recomanacions basades en l’evidència amb l’objectiu d’optimitzar l’atenció a les persones que 

son part de l’assetjament escolar. En base a guies de pràctica clínica, s’han pogut trobar guia de 

pràctica clínica front el ciberassetjament però no front l’assetjament tradicional (25). 

A nivell nacional, hi ha una gran quantitat de programes dissenyats per fer front al fenomen 

de bullying. Tot i això, al realitzar un programa d’EpS que es realitzarà a Catalunya, es 

mencionaran els programes existents a aquesta. Si ens centrem en els recursos existents a  

Catalunya, diferents organismes desenvolupen programes pel maneig de casos d’assetjament 

escolar, incloent aplicacions, programes i protocols. També hi ha associacions que lluiten per 

acabar amb el bullying.  A continuació es troben els següents programes dirigits a la salut de la 

infància i adolescència que presenten alguna actuació enfocada en assetjament escolar. 
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A) DEPARTAMENT DE SALUT 

 
Programa Salut i Escola:  
 
Consisteix en un programa que pretén millorar la salut als instituts, mitjançant activitats de 

promoció de la salut, de prevenció de situacions de risc i atenció precoç a problemes relacionats 

amb la salut mental, la salut afectiva i sexual, el consum de drogues, alcohol i tabac. Es realitza 

amb col·laboració dels centres educatius i els centres d’atenció primària del territori. 

Un dels problemes que tracta el programa és la detecció de problemes i situacions de risc 

relacionades amb la salut mental, que poden tenir relació amb el patiment d’assetjament escolar 

i dificultat en les relacions socials (36). 

 

 Infància amb salut: 

Consisteix en un programa d’activitats preventives i de promoció de la salut durant l’edat 

pediàtrica. És un protocol que es realitza a les consultes d’Atenció Primària en cada revisió del 

nen sa. A aquest programa s’analitzen una sèrie de senyals d’alarma que poden fer que la 

infermera pediàtrica detecti quan un nen té risc de patir assetjament escolar o l’està patint. 

Aquestes senyals són durant l’edat escolar, que compren des dels 6 anys fins l’adolescència (37). 

 

B) DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ. 

Unitat de Suport a l’Alumnat en situació de Violència (USAV): 

 UsApps 

Consisteix en una app del departament d’Educació per denunciar casos d’assetjament escolar o 

violència escolar que pot viure l’alumnat de Catalunya. Es tracta d’un qüestionari que recull 

respostes sobre el que ha succeït i  així es fa un seguiment (38). 

 

 Aquí prou bullying : 
 
El programa “Aquí prou bullying” forma els centres per obtenir estratègies i recursos per prevenir, 

detectar i intervenir davant l’assetjament  escolar, amb la participació de la comunitat escolar 

(39). 

 

 

 



Marta Ribot Ferriol- Treball de Fi de Grau 

 
 

15 

C) AJUNTAMENTS 

BARCELONA 

Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant l'assetjament i el ciberassetjament entre 

iguals, del Consorci d'Educació de Barcelona (veure Annex 5) 

Consisteix en un protocol que té per objectiu definir les responsabilitats i procediment 

d’actuació per atendre les situacions d’assetjament escolar entre iguals que es produeixin als 

centres tant privats com públics (24). 

 

LLEIDA 

Aplicació anomenada Co-Resol.  

Consisteix en una aplicació per activar la denúncia de situacions de discriminació, assetjament, 

abusos o qualsevol altre tipus de violència. L’objectiu és que la persona que es trobi en una 

situació d’assetjament, abús o qualsevol altre tipus de violència ho pugui comunicar de manera 

àgil i que s’actuï amb celeritat, confidencialitat i seguretat (40). 

D) ASSOCIACIONS 
 

- PDA bullying 

Consisteix en un conjunt d’entitats i institucions que realitzen projectes per la sensibilització de 

bones pràctiques de Prevenció, Detecció i Actuació per superar l’assetjament escolar. Aquest, 

proposa vuit fases d’aplicació: prevenció, sensibilització, observació, diagnòstic, tipificació, aturar 

la violència, activar i implicar a l’espectador i, finalment, reparar el dolor i restaurar el benestar 

(veure annex 6)  (41). 

- ACPAE (Associació catalana per la prevenció de l’assetjament escolar) 

És una entitat sense ànim de lucre, amb l’objectiu de desenvolupar en els infants i adolescents 

un comportament preventiu per resoldre conflictes de l’entorn escolar i social. Es pretén 

l’aprenentatge de tècniques psicològiques, socials i físiques per enfrontar-se a les situacions, tan 

des de la perspectiva de l’assetjador, de la víctima o dels observadors (42). 

E) ALTRES RECURSOS 

-  Pla “Salut, escola i comunitat” de Vilafranca del Penedès 

Aquest programa ha sorgit per la necessitat de millorar la salut dels infants i de joves amb la 

realització d’accions per afavorir l’adopció de conductes positives en la salut individual i col·lectiva 
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i així, generalització d’hàbits saludables. El programa realitza diverses activitats per la promoció 

d’una vida saludable, dels quals cal mencionar que a tercer cicle d’educació primària, edat en que 

tenen lloc el pic màxim de casos d’assetjament escolar, es realitzen tallers i activitats relacionades 

amb el maneig del bullying (43). 

Finalment, és essencial mencionar que també existeix un recurs que consisteix en un nº 

telefònic (116111) anomenat  Infància Respon  que es troba operatiu  les 24 hores del dia, els 365 

dies, de forma anònima i gratuïta, amb l’objectiu de prevenir i detectar els assetjaments als 

centres educatius. També aborda casos de ciberassetjament, violència masclista i altres tipus de 

maltractament. Aquest telèfon es troba a les diferents comunitats autònomes i també a nivell 

Europeu (44). 

7.1.4 L’ASSETJAMENT ESCOLAR COM UN PROBLEMA DE SALUT PÚBLICA I  LA 
INFERMERA EN LA DETECCIÓ PRECOÇ I PREVENCIÓ. 
 

Les diverses situacions que s’experimenten en la infància i l’adolescència, produeixen alteracions 

emocionals que podran conduir a l’aparició de trastorns mentals en l’adultesa.  Per tant, és 

indispensable tenir en compte que si no es fa prevenció o detecció precoç, les alteracions en salut 

mental que un menor podrà desenvolupar a causa de l’assetjament escolar, podrien afectar la 

capacitat d’establir relacions interpersonals adequades. 

El Codi Deontològic de la Infermeria Espanyola exposa que tots els professionals 

d’infermeria tenen el deure de prevenir les malalties, promoure i restaurar la salut de les 

persones (45). Més específicament , en el capítol VII es troben els drets dels infants, manifestant 

que les infermeres han de protegir els menors de qualsevol tipus d’assetjament, garantint el 

benestar en totes les esferes. 

Autors destaquen que els professionals d’infermeria tenen una labor essencial per 

descobrir l’existència de problemes de salut mental en víctimes i agressors, derivats de 

l’assetjament escolar i, aquestes professionals, poden actuar o bé per evitar que apareguin 

aquests problemes o  manejant  situacions d’estrès i problemes de salut que puguin portar 

aquests (46). 

La evidència demostra que les infermeres escolars i de pediatria contem amb el 

coneixement i la experiència en salut pediàtrica a les escoles, i per tant poden tenir un impacte 

en la salut i seguretat de l’estudiantat, incloent els estudiants agressors, víctimes i espectadors. 

A més, des del camp de salut pública, la infermera pot ajudar a coordinar l’atenció centrada en 

l’alumnat i la família sobre la importància de la reducció de la violència a la llar, la excessiva 
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observació de la televisió, i altres possibles factors de risc, i també la promoció de factors de 

protecció com la estimulació en habilitats socials primerenca i el desenvolupament d’estils de 

vida saludables (47). 

 

Tot i això, ens trobem que en l’actualitat hi ha un nombre escàs d’infermeres que s’hagin 

vist involucrades i hagin actuat front el fenomen. Les infermeres que van als instituts i escoles, es 

centren en  altres problemes de salut i front l’assetjament escolar només s’estan implementant 

accions de recuperació de la salut a l’àmbit clínic, però no a nivell preventiu.  

A Catalunya, la infermera de Salut i Escola és aquella professional que representa l’equip 

d’atenció primària als centres d’educació i destina un temps de la seva jornada laboral per 

realitzar activitat de promoció de la salut, prevenció i detecció de conductes de risc. En el 

programa es parla de la detecció de problemes i situacions de risc relacionades amb la salut 

mental. Amb el programa es crea un espai habilitat per consulta on les noies i nois poden accedir 

lliurement i consultar temes relacionats amb la seva salut que els preocupi. És aquí quan  la 

infermera té un paper important en la identificació de les senyals d’alarma que poden indicar que 

un nen està sent víctima d’assetjament escolar. Tot i això, al ser un fenomen del que no tenen 

gairebé coneixements, no s’han trobat tallers de prevenció realitzats per infermeres a les escoles 

i instituts  i hi ha certa dificultat a l’hora d’actuar quan es detecta un cas (36). 

Cal mencionar que s’indica  que uns dels pilars  principals contra l’assetjament escolar és 

el treball de forma multidisciplinària,  i a través del programa SiE es pot aconseguir aquest treball 

conjunt, entre la infermera i la resta de la comunitat educativa (36). 

En base a la infermera pediàtrica, aquesta realitza les revisions de la infància, del nen sà, 

i en aquestes té la oportunitat d’indagar sobre aspectes que poden indicar que un nen està sent 

víctima o agressor de Bullying, i per tant, també té una funció clau a l’hora de poder detectar 

possible simptomatologia que indiqui el succés (37). 

 

7.2 ETAPA 2: Problemes de salut i necessitats.  
 

Quan el que es considera normal i el que es percep no coincideixen, existeix una necessitat. Un 

problema de salut és aquell estat o procés relatiu a la salut, que esta afectat en cert grau sobre 

el funcionament global d’una persona. 

El Bullying és un fenomen difícil de detectar, radicant la dificultat en la pròpia edat dels 

afectats, ja que durant els últims anys d’educació primària i inicis d’educació secundària, en la 
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que hi ha la plena adolescència, els estudiants es mostren reticents a comunicar els seus 

problemes, el que fa que passi per desapercebut o pugui ser mal interpretat.  

El fet que siguin nens, fa que es cregui moltes vegades que són coses de nens i es resta 

importància a un problema molt greu. Per tant, es tracta d’un problema amb gran dificultat 

d’intervenció, ja que és un fenomen ocult que passa desapercebut per gran part de la comunitat 

escolar. 

L’assetjament escolar és un fenomen que a més té efectes perjudicials per els estudiants, 

les famílies i tota la comunitat escolar. Les conseqüències de l’assetjament escolar són molt 

diverses i amb gran prevalença. La salut física i mental es veuen influïts negativament. Els efectes 

negatius de l’assetjament escolar són ben reconeguts a nivell mundial. L’agressió constant 

efectuada per parells a l’escola, genera problemes de salut i benestar que tenen efectes duradors 

(5,48,49) 

BENESTAR EMOCIONAL 

- Víctima: Depressió, ansietat, idees suïcides, baixa autoestima. 

- Agressor: depressió, ansietat, idees suïcides. 

SALUT MENTAL 

- Víctima: Estrès psicosomàtic com cefalees, dolors abdominals, insomni i incontinència 

urinària nocturna. També es poden arribar a patir trastorns de la conducta alimentària. 

RELACIONS INTERPERSONALS I SOCIALS 

- Víctima: problemes d’integració, soledat, tendència a evitar situacions socials i contacte 

amb gent, por a una valoració negativa de l’altra gent. 

- Agressor: assetjament sexual d’iguals, violència de gènere, problemes d’integració. 

DESENVOLUPAMENT FUTUR EN LA JOVENTUT 

- Víctima: Autoconcepte negatiu i concepte negatiu de l’amabilitat de les altres persones 

cap a ell,  alts nivell de desconfiança i baixos nivells de satisfacció en les relacions amb 

altres i dificultats per mantenir amistats. 

- Agressor: risc de consum de drogues, conductes delictives, trastorns de personalitat 

antisocial i risc de tenir fills que repeteixin el mateix patró i  realitzin assetjament escolar 

(50). 
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La violència, per tant, constitueix un obstacle per el desenvolupament positiu de les persones, pel 

que la seva presència ja des de l’escola constitueix un deteriorament de la evolució saludable dels 

nens i nenes (51). 

L’assetjament escolar també presenta una relació amb el concepte d’autoestima. Durant 

l’etapa escolar hi ha grans canvis tan a nivell físic com personal, identitat i comencen les primeres 

comparacions que desenvoluparan l’autoestima de la persona. El bullying ha resultat influir 

directament sobre l’autoestima generant així problemes com ansietat, depressió i tristesa. 

Finalment, una de les pitjors conseqüències és el risc al suïcidi, cada vegada més comú i que 

suposa una important preocupació per la Salut Pública (52). 

Per tots els problemes mencionats anteriorment, es dedueix la necessitat urgent 

d’intervenció per sensibilitzar, conscienciar i ensenyar als estudiants estratègies per la prevenció 

i tractament de situacions d’assetjament escolar (53). 

Actualment existeixen programes per la prevenció de “Bullying”, però  els que s’han 

pogut trobar són gairebé  dirigits a víctimes i agressors per fer front a la situació, tanmateix, no  

existeixen gairebé programes dirigits a infermeres escolars i la formació és molt escassa, tot i això,  

la infermera cada vegada té un paper més essencial en la salut escolar. Tanmateix, actualment,  

el perfil d’infermeres que realitzen salut escolar és el de la infermera d’Atenció Primària sense 

cap formació específica en assetjament escolar (20) i hi ha una necessitat de formar-les i 

capacitar-les per poder actuar davant aquestes situacions, ja que de no fer-ho es produeixen 

conseqüències per la salut, que en general, poden persistir en l’adultesa (54).  

En relació als coneixements que actualment tenen les infermeres son varis els articles 

que diuen que les mateixes tenen un coneixement raonable sobre les característiques claus en 

l’assetjament, com són  reconèixer els símptomes (baix rendiment, falta de confiança i símptomes 

psicosomàtics). Tanmateix però, l’assetjament directe és fàcil d’identificar,  però aquell que és de 

forma psicològica  i indirecta, és més difícil de detectar i abordar. A més, es manifesta falta 

d’informació sobre les mesures d’intervenció front l’assetjament i el maneig de la situació amb 

pares de les víctimes i assetjadors (55,56). 

Moltes d’elles, però, tot i que tenen relació amb les escoles, no coneixen si hi ha protocols 

de maneig d’aquests casos. Tampoc tenen els coneixements necessaris o eines de com realitzar 

tallers de prevenció i abordatge d’aquestes situacions (57). 

A nivell d’habilitats,  s’ il·lustra la capacitat de les infermeres escolars per enfortir la relació 

amb els estudiants a través del diàleg, i també per treballar les habilitats socials dels infants, a 

més de ser pont entre els pares, l’escola i altres serveis que puguin ser necessaris per abordar 
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cada cas, tot i que manifesten que necessiten eines per abordar habilitats comunicatives en 

aquests casos (58,59). Aleshores, arribem a la conclusió que les infermeres tenen problemes de 

coneixements i habilitats comunicatives a l’hora del maneig d’assetjament escolar. 

La majoria de les conseqüències d’aquest fenomen, són a nivell psicoemocional. 

L’assetjament i el ciberassetjament escolar es relacionen amb una gestió ineficaç de les emocions. 

És per això que cal entendre que el món emocional dels nens i nenes és complex, i hi ha una 

necessitat important d’oferir eines per ajudar a identificar de forma saludable i resolutiva que 

senten i com els afecta. Els nens necessiten aprendre a gestionar les emocions a través de 

l’escolta activa, el diàleg. Aquests aprenentatges es poden traduir a un estil de vida saludable, ja 

que les emocions jugaran un paper rellevant en la construcció de les interaccions socials (60). 

La infermeria juga un paper important en la cura de les emocions. L’aprenentatge de les 

emocions, gestió emocional i intel·ligència emocional forma part de les activitats preventives 

d’infermeria, de manera que aprendre a manejar els processos emocionals, tant positius com 

negatius, es pot considerar un protector de salut, el que es traduirà en un estil de vida saludable 

(61). Per tant, la promoció de la salut en entorns educatius mostra la necessitat de implicació de  

la infermera escolar en el maneig de la salut emocional. 

CIBERASSETJAMENT 

Un altre problema existent és el Ciberassetjament, i és que diversos articles manifesten que és 

molt probable que un menor no demani ajuda a adults pensant que aquests no saben sobre el 

maneig de noves tecnologies i no podrà aportar solucions. Les infermeres a més, manifesten falta 

de confiança per enfrontar el ciberassetjament. Per tant, però, per poder involucrar-se en la 

promoció de la seguretat d’Internet, han d’actualitzar els coneixements sobre les noves 

tecnologies i així, valorar la presència de senyals que facin sospitar que un menor està sofrint 

ciberassetjament i les conseqüències que suposa (62, 63). 

 

7.3 Etapa 3: Establiment de prioritats 
 

Aquesta etapa consisteix en ordenar i  analitzar la informació de l’apartat anterior per a decidir 

que és més important i necessari per intervenir. 

Com s’ha exposat anteriorment, el paper de la infermera escolar i de pediatria és 

essencial en tota la salut escolar, i per tant, en l’assetjament escolar. Però hi ha desconeixement 

pel que fa a aquestes professionals sobre com abordar el fenomen. Per això, el programa es 
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centrarà en aquesta necessitat de formar a les infermeres  en coneixements, eines i habilitats per 

l’abordatge d’aquest. 

Segons l’evidència, hi ha diversos problemes a treballar (46-53,60) d’entre els quals s’ha 

realitzat una priorització. Segons el conjunt de dades i informació obtingudes, les diferents 

prioritats seran: 

- Coneixement dels mètodes de prevenció  d’assetjament escolar. 

- Coneixement d’eines i habilitats per detectar de forma precoç l’assetjament escolar. 

- Tenir coneixement dels recursos existents a Catalunya front l’assetjament. 

- Explicar  i fer intervencions enfocades a habilitats socials, autoestima i empatia. 

- Finalment, indagar en el bon ús de xarxes socials per prevenir el ciberassetjament. 

Les diferents activitats del programa per la salut podran ser ampliades o modificades en 

funció de la falta de coneixements i necessitats. Per això, es realitzarà un  grup focal en que 

participaran de 5 a 6 infermeres de pediatria i Salut i Escola del territori. A través d’una entrevista 

amb preguntes obertes, s’obtindrà informació sobre els coneixements i habilitats que tenen, les 

que no tenen i són fonamentals, i finalment la opinió que tenen sobre el paper de la infermera. 

En funció de les necessitats que es detectaran, es programarà la intervenció. 

 

7.4 ETAPA 4: Metes i objectius 
 

GENERAL  

Aquest programa és una proposta de projecte d’educació per la salut dirigida a professionals 

d’infermeria amb l’objectiu de prevenir i detectar precoçment els fenomen d’assetjament 

escolar, amb la intenció de reduir-ne la incidència  en els pròxims 5 anys en la província de Lleida. 

 

Per poder arribar a aquest objectiu a llarg termini, a continuació es desglossaran els objectius 

entremitjos i  específics. 

 

INTERMEDIS 

o El professionals augmentaran el seu coneixement sobre l’assetjament escolar i els 

recursos existents a Catalunya. 
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o El professionals seran capaços de prevenir i detectar eficaçment els de casos 

d’assetjament escolar.  

o Els professionals coneixeran almenys una eina per crear un taller formatiu dirigit a la 

població en risc durant el primer any post-programa. 

Finalment existeixen els objectius específics que els professionals sanitaris assistents 

hauran assolit durant cada un dels tallers. 

 

7.5 ETAPA 5:  Activitats i recursos 
 
 A continuació es detalla el programa d’activitats i materials necessaris per la realització del 

projecte. En la posada a terme de les activitats que es realitzaran al Programa s’explicarà la 

metodologia de les sessions. 

Les activitats que es realitzaran seran majoritàriament de forma virtual degut a la 

dispersió de la província de Lleida. Aquestes activitats es troben ideades per un grup de 15 

persones. Per tant, al ser un gran nombre d’infermeres d’atenció primària i del projecte Salut i 

Escola, es realitzaran 4 grups, segons la proximitat i la quantitat d’infermeres que participin al 

programa. Així, el curs es realitzarà  en horari de matí i de tarda, havent places limitades a cada 

grup.  Les activitats s’efectuaran durant 1 mes i 1 setmana, amb una periodicitat de 1 dia a la 

setmana cada grup(Veure annex 7). 

Les sessions combinaran part teòrica i part pràctica. Cada vegada que finalitzin les sessions 

s’exposaran les opinions de les participants i dubtes que vagin sorgint. A l’acabar es realitzaran 

diverses tècniques per comprovar si s’han assolit els nous coneixements. 

- Nº de sessions: es realitzaran 5 sessions, de forma grupal, realitzant-se una sessió setmanal, 

per tant, amb una duració total de 5 setmanes.  

- Duració: La duració de les sessions serà de 90 minuts. 

- Temporalització: Els dimarts, dimecres i dijous de 9h a 10:30 h i de  19h a 20:30h.  

- Lloc: S’alternaran sessions presencials amb sessions virtuals, ja que al participar infermeres 

de tota la província de Lleida, s’intentarà ajustar la manera més còmoda i en la que hi pugui 

haver major nombre de participants possible. Les sessions presencials es duran a terme a tres 

llocs diferents. La sessió del dimarts a la tarda es durà a terme al centre de Salut de Tremp, a 

la qual podran assistir les infermeres de la regió sanitària d’Alt Pirineu i Aran. Les sessions del 
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dimecres matí i tarda es duran a terme a la ciutat de Lleida. Finalment la sessió del dijous a la 

tarda es realitzarà al centre d’Atenció Primària de Balaguer. 

- Formació de les persones que imparteixen el programa: Psicòloga especialista de l’associació 

ACPAE (associació catalana per a la prevenció de l’assetjament escolar) i  2 infermeres 

especialistes formades en assetjament escolar. Aquestes infermeres tindran el Màster en 

infermeria escolar per la Universitat de Barcelona (63). A més, tindran formació específica en 

assetjament escolar a través d’un expert en assetjament escolar (64). 

Una de les infermeres, conjuntament amb la psicòloga, s’encarregarà de dirigir les sessions i l’altra 

infermera serà observadora per facilitar la avaluació de les sessions.  Les dues infermeres que 

dirigiran, es dividiran en les sessions de matí i tarda. 

Per poder realitzar el projecte és important tenir una bona coordinació entre l’equip i estimar un 

pressupost aproximat, que s’explicarà a continuació: 

- Recursos físics 

• Centre on es realitzaran les activitats presencial 

• Material d’ús per les sessions 

• Tríptic informatiu 

CALENDARI DE LES SESSIONS 

 

La infermera coordinadora serà qui coordinarà els professionals sanitaris que participaran al 

programa (veure Annex 7). 

METODOLOGIES DOCENTS QUE S’UTILITZARAN 

Les diferents tècniques aplicades que s’expliquen a continuació són tècniques que fomenten a la 

participació i col·laboració entre les diferents participants de manera que s’estimula el diàleg i 

així hi ha un enfocament dirigit al subjecte com a actor principal. Les tècniques desenvolupen 

capacitats d’intercanvi, cooperació, creativitat  i fomenten la comunicació i  les habilitats 

interpersonals (65).  

- Exposició oral: Consisteix en una situació comunicativa formal en la que un o més expositors 

informen respecte un tema que han estudiat amb antelació amb el fi de donar-lo a conèixer 

o difondre’l. Serà la part més teòrica del taller, i s’explicaran continguts a través de 

PowerPoint o Prezzy, de forma estructurada. Es fomentarà però, la participació activa 

realitzant preguntes als participants. 
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- Brainstorming (pluja d’idees): Consisteix en una tècnica de grup en la que es dona la creació 

d’idees innovadores que aportin solució a problemes . Es realitzaran preguntes, i a partir 

d’aquestes es generaran idees i/o solucions. 

- Debats: és el resultat d’un acte de comunicació en el que dues o més persones opinen sobre 

un o diversos temes i en la que cada un exposa les seves idees i defensa les seves opinions i 

interessos. Sempre és important la presència d’un mediador de grup. 

- Role playing: Consisteix en un joc de rols o la interpretació d’un paper que dona la oportunitat 

de posar-se a la pell d’un altre, per representar situacions concretes de la vida real. 

- Estudis de casos: consisteix en una tècnica en la que es descriuen situacions concretes, i 

s’analitzen els casos amb la opinió personal de cada participant. 

Les diferents tècniques es realitzaran amb el suport  d’audiovisuals,  projecció de vídeos o 

gravacions i  fotografies.  

 

7.6 ETAPA 6: Implementació del programa 
 

SESSIÓ 1: CONEIXEM EL QUE ÉS L’ASSETJAMENT ESCOLAR? 

 

Sessió 1: Coneixem que és l’assetjament escolar? 

Mètode: Presencial Destinataris: Infermeres 

Localització: Sala de reunions del CAP 11 de Setembre/ Sala d’actes CAP de Balaguer/Centre de 

Salut Tremp 

Dies: 1-2-3/11/2022 

Taula 2. Activitat 1 
 
 

• Objectius: 

- Conèixer les i els participants del programa i el per què d’aquest. 

-  Conèixer el que  engloba l’assetjament escolar, diferenciar-ho de la violència,  els diversos 

tipus d’assetjament i  els perfils dels participants en el Bullying. 
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PART INICIAL: 

Presentació general del programa i dels participants 

• Duració: 40 minuts  

• Recursos: fotocòpies informatives sobre el programa, cabdell de llana i fotocòpies  

qüestionari, una per cada participant. 

• Desenvolupament: 

Al ser el primer dia, es realitzarà una presentació del taller, de la dinàmica i de la metodologia de 

com es duran a terme la resta de sessions. 

A continuació es realitzarà la presentació de tots els participants amb l’activitat de la 

teranyina. Aquesta dinàmica té l’objectiu de realitzar presentacions de forma més entretinguda i 

escenificar la interacció en grup. 

La infermera coordinadora, demanarà que els pacients es fiquin de peu. A l’atzar 

demanarà que una participant agafi un cabdell de llana, es presenti i sense amollar la punta del 

cabdell, ha de passar-lo per l’aire o donar-li a un altre acompanyant. 

A la presentació, s’ha d’indicar el nom, el centre d’Atenció Primària on treballa, i els anys 

que fa que treballa amb infants i adolescents. L’acció s’ha de repetir successivament fins que 

arribi a tots els participants.  Una vegada que s’hagi arribat a tots, queda una representació d’una 

xarxa o teranyina on tots es troben interconnectats. Aquesta dinàmica vol iniciar la sessió fent 

veure que la prevenció i detecció precoç   de l’assetjament escolar és cosa de tots, i tota persona 

que treballa amb l’estudiantat hi té  un paper important. 

Una vegada s’hagi presentat el grup es procedirà a passar un qüestionari totalment 

anònim per valorar els coneixements sobre l’assetjament escolar, per tal de conèixer les 

mancances de les professionals i una vegada acabat el programa es tornarà a repartir el mateix 

qüestionari amb preguntes diferents per avaluar l’eficàcia del programa (Veure Annex 12). 

 

PART PRINCIPAL 

• Duració: 35 minuts. 

• Recursos: projector amb imatges. 

• Desenvolupament 
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ACTIVITAT 1 

La segona part s’iniciarà amb un debat en grups de 5-6 persones sobre si es creu que la violència 

escolar és el mateix que l’assetjament escolar o quines diferències creuen que hi ha entre un 

concepte i l’altre. Aquest debat tindrà un temps de 10 minuts i a continuació es triarà un portaveu 

de cada grup i es debatrà amb el grup gran sobre les diferències dels conceptes. 

 

ACTIVITAT 2 

L’activitat 2 serà per grups de 4 diferents al grup anterior. Es projectaran diverses imatges de 

diferents tipus d’assetjament escolar i situacions de bullying. L’objectiu és que identifiquin 

ràpidament el tipus d’assetjament que té lloc. La infermera i psicòleg coordinadors donaran torn 

al primer grup que aixequi el braç, i si la resposta no és correcta és donarà torn al grup que hagi 

aixecat el braç segon. 

 

PART FINAL 

• Duració: 15  minuts 

• Recursos: 

• Desenvolupament 

La darrera part consistirà en fer un resum del que s’ha après durant la sessió, posar tots  els 

dubtes en comú, i les conclusions que es treuen de la sessió. A més, a aquesta sessió es repartiran 

3 cartes a cada professional i se’ls demanarà que les guardin per la següent sessió ja que serà 

virtual. 

SESSIÓ 2: ACTORS QUE PARTICIPEN A L’ASSETJAMENT I LES CARACTERÍSTIQUES QUE ELS 

PORTEN A FER-HO. MITES I CREENCES FRONT ASSETJAMENT ESCOLAR.  

 

Sessió 2: Mites i creences front l’assetjament escolar. Qui participa en aquest fenomen? 

És difícil identificar aquestes situacions? 

Mètode: Virtual Destinataris: Infermeres 

Eina: Zoom 

Dies:8-9-10/11/2022 

Taula 3.Activitat 2 
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• Objectius:  

- Conèixer els diferents actors que participen en l’assetjament escolar. 

- Conèixer els factors de risc que porten a patir o realitzar assetjament escolar 

- Conèixer els mites i creences sobre l’assetjament escolar. 

- Analitzar les dificultats d’identificar situacions d’assetjament. 

PART INICIAL 

• Duració: 20 minuts 

• Recursos: Ordinador amb connexió a internet. 

• Desenvolupament: 

Per començar l’activitat es realitzarà un kahoot a mode de record de la primera sessió, on es 

recordaran els conceptes i se’n introduiran de nous. 

 

PART PRINCIPAL 

• Duració 

o Activitat 1:  30 minuts.  

o Activitat 2: 20 minuts 

• Recursos: Ordinador amb connexió a Internet+ cartes sessió anterior. 

• Desenvolupament: 

ACTIVITAT 1: 

Es demanarà que treguin les cartes que se’ls van donar la sessió anterior. Aquestes cartes tindran 

3 colors, vermell, groc i verd. A continuació es projectaran diferents mites i realitats basats en 

l’assetjament escolar. Es deixarà un temps (15 minuts) per buscar informació basada en 

l’evidència que desmenteixi el mite o aprovi la realitat. A continuació davant cada projecció, les 

participants hauran de mostrar la carta (vermell=desacord, groc= no ho saben molt bé, verd= 

d’acord). A partir d’aquí es triarà una participant que haurà de donar el seu argument del perquè 

pensa una cosa o l’altra i així successivament, creant un debat entre tots.  

 

ACTIVITAT 2: 

Es realitzaran 4 grups petits formats per 3 o 4 persones. Al principi a l’ordinador es projectaran 

dues imatges, una d’un nen assetjador i una altra d’un nen víctima (Al grup 1 i 2 se’ls projectarà 
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la imatge del nen assetjador i al grup 3 i 4 la de la víctima). Cada grup haurà d’identificar mínim 4 

característiques que defineixin el perfil del nen que apareix a la imatge que els ha tocat  

Per a que sigui fàcil de forma virtual, es realitzaran grups amb el Zoom i podran posar en comú 

les característiques. El temps seran 10 minuts, després , tornaran a la pagina principal i entre tots 

es posaran en comú. Es farà un resum i les coordinadores completaran les característiques no 

hagin estat identificades. 

 

PART FINAL 

• Duració: 20 minuts 

• Recursos: Ordinador amb connexió a internet 

• Desenvolupament: 

És realitzarà la tècnica Philips 66 (66) però de forma modificada, ja que al ser un grup de 

15 persones, es dividirà el grup en 3 grups petits, per tant, quedaran grups de  cinc persones. 

Durant 5 minuts (1 minut per persona) hauran d’expressar les seves idees sobre la dificultat 

d’identificar situacions d’assetjament escolar. Igualment, s’hauran creat grups petits amb 

l’aplicació del Zoom. Finalment s’ajuntarà el grup gran i es farà una síntesis amb les idees tretes 

dels diferents grups.  

SESSIÓ 3: M’ESTIMO A MI I ESTIMO ALS ALTRES. 

 
 

Sessió 3: M’estimo a mi i estimo als altres. 

Mètode: Presencial Destinataris: Infermeres 

Localització: Sala de reunions del CAP 11 de Setembre/ Sala d’actes CAP de 

Balaguer/Centre de Salut Tremp 

Dies: 15-16-17/11/2022 

Taula 4.Activitat 3 
 

• Objectius 

- Conèixer els sentiments i emocions de les víctimes, els agressors i els espectadors. 

- Abordar els conceptes d’autoestima i empatia. 
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PART INICIAL 

• Duració: 15 minuts 

• Recursos: Targetes i cartells. 

• Desenvolupament 

Es repartiran targetes amb diferents conseqüències de l’assetjament escolar. Cada targeta en 

tindrà una. Aquesta pot ser una conseqüència de l’assetjador o de la víctima, o d’ambdues. Hi 

haurà dues taules separades amb un cartell cada una, una amb la paraula víctima i l’altre amb la 

paraula assetjador. Cada participant col·locarà les dues targetes que li han tocat on creu que van. 

Una vegada està tot col·locat, es llegiran les conseqüències de cada grup, de manera que la resta 

opinaran si creu que es correcte o no amb justificació de la resposta.  

 
PART PRINCIPAL 

ACTIVITAT 1: LA LÍNIA DEL TEMPS 

• Duració: 20 minuts 

• Recursos: Mural i retolador 

• Desenvolupament: 

Es penjarà un mural amb tres columnes ( passat, present, futur). Els participants s’hauran 

d’aixecar i apuntar amb retolador el següent: 

- Passat: coses que han aconseguit i que gràcies a aquestes han arribat on son. 

- Present: coses que estan aconseguint bé actualment 

- Futur: Coses que creuen que arribaran a aconseguir gràcies a les seves facultats. 

La finalitat d’aquesta activitat és donar importància a l’autoestima i veure que cada persona 

amb les seves qualitats és capaç de complir el que es proposa i afrontar nous reptes. 

 

ACTIVITAT 2: QUÈ DUC A LA MEVA MOTXILLA? 

• Duració: 30 minuts 

• Recursos: fulls de paper i bolígraf. 

• Desenvolupament: 
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Es repartirà un full a cada participant en el qual faran dues columnes; en una s’anotaran els punts 

forts (qualitats que consideren que tenen) i en l’altre els punts febles (defectes que pensen que 

tenen). Se’ls indicarà que no ho hauran d’exposar ,sinó quedar-s’ho per ells mateixos. 

En haver escrit es demanarà que reflexionin i posin en comú les següents preguntes: 

- Quins punts han predominat? (tan forts com febles). 

- Si els punts febles que han ficat ho són perquè ho pensa la pròpia persona o perquè ho 

consideren les altres persones. 

- Si algun dels punts febles que han apuntat pot ser que sigui una virtut. 

- Quins punts febles volen canviar i el per què i quins beneficis els aportaria fer el canvi. 

SESSIÓ 4: CIBERASSETJAMENT 

 

Sessió 4: Xarxes socials i Ciberassetjament 

Mètode: Virtual Destinataris: Infermeres 

Eina: Zoom 

Dies: 22-23-24/11/2022 

Taula 5. Activitat 4 
 

• Objectius: 

- Definir que és el ciberassetjament, conèixer les causes, identificar les persones implicades. 

- Conèixer els riscs que comporta el ciberassetjament. 

PART INICIAL 

• Duració: 50 minuts 

• Recursos: Ordinador amb connexió a Internet. 

• Desenvolupament 

ACTIVITAT 1: 

Es farà un breu repàs del taller anterior a mode introductori. A continuació es realitzarà un kahoot 

a mode introductori sobre la utilització de les TIC i el riscs del ciberassetjament. 
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ACTIVITAT 2: 

Es realitzarà una breu exposició del tema, explicant aspectes generals mitjançant un Power Point 

sense gaire càrrega teòrica. 

S’exposaran varis casos reals (veure annex 9). D’aquesta manera, els participants es podran 

apropar a la realitat del ciberassetjament escolar. 

 

PART FINAL 

- Duració: 40 minuts 

- Recursos: Ordinador amb connexió a Internet. Post its que tindrà cada participant 

Es projectarà el vídeo del cas d’una adolescent anomenada Amanda Todd, que va ser víctima de 

ciberassetjament i es va suïcidar. 

Es podrà mirar a través del següent link: (https://www.youtube.com/watch?v=bP1pKLycsCE) 

Amb post its cada participant ha d’escriure tres sensacions que li suposa haver visionat aquest 

vídeo. A continuació es realitzaran les següents preguntes de reflexió: 

o Com t’has sentit al veure el vídeo? 

o Com creus que se sentia la noia? 

o Per què creus que va prendre la decisió de llevar-se la vida? 

o Com podries tu ajudar a la noia? 

o T’has trobat amb algun cas similar a l’escola/institut? 

 

SESSIÓ 5. INFERMERA I ASSETJAMENT ESCOLAR 

 

Sessió 5: El paper dels professionals d’infermeria davant el bullying. 

Mètode: Presencial Destinataris: Infermeres 

Localització: Sala de reunions del CAP 11 de Setembre/ Sala d’actes CAP de Balaguer/Centre 

de Salut Tremp 

Dies: 29-30/11/2022 i 1/12/2022 

Taula 6. Activitat 5 
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• Objectius:  

- Profundització més del paper dels professionals d’infermera respecte el bullying. 

- Conèixer recursos, qüestionaris, el protocol d’assetjament escolar de Catalunya i la guia de 

pràctica clínica de ciberassetjament. 

-  Conèixer les tècniques d’abordatge de l’estrès i ansietat en les víctimes d’assetjament i 

desenvolupar habilitats per l’abordatge.  

- Empatia, escola activa i assertivitat. 

PART INICIAL 

ACTIVITAT 1: 

- Duració: 30 minuts 

- Recursos: Ordinador amb connexió a internet i projector. 

- Desenvolupament: 

Exposició: S’explicarà el protocol que hi ha a Catalunya d’actuació davant l’assetjament escolar i 

la seqüencia d’actuacions davant el coneixement d’una situació d’assetjament. Tot i que aquest 

protocol pugui estar dirigit majoritàriament a docents, és d’interès que les infermeres escolars i 

de pediatria coneguin el protocol ja que elles també podrien notificar situacions d’assetjament. 

A través de la presentació d’un Prezzy s’indicarà la seqüència d’actuació i com es valorarà 

una situació d’assetjament escolar i l’actuació de la infermera davant aquests casos. A la mateixa 

exposició també s’explicaran els diferents recursos que hi ha a Catalunya per l’abordatge de 

l’assetjament escolar (telèfon, associacions, programes..). 

A més, s’ensenyaran diverses escales i instruments de mesura existents de l’ assetjament 

escolar com és el Qüestionari Auto-test Cisneros d’assetjament escolar (2005) i qüestionari CESC, 

que consisteix en un qüestionari de conducta i experiències socials a classe (2017) ( veure annex 

11). 

 Després de l’exposició teòrica, es posarà un exemple i entre els integrants es resoldrà el procés i 

els dubtes plantejats. 

 

PART PRINCIPAL  

ACTIVITAT 1: VÍDEOS AMB DEMOSTRACIONS 

- Duració: 15 minuts 

- Recursos: ordinador amb projector. 
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- Desenvolupament: 

A través de Youtube, es mostraran escenes de pel·lícules o situacions on es podran observar 

estratègies com l’empatia i l’escolta activa. A la vegada, es posaran vídeos en que les tècniques 

no es fan de forma correcta.  

Després de la demostració es faran parelles, i durant 5 minuts, una persona de cada 

parella escoltarà a l’altre de forma empàtica i després intercanviaran el paper.  Les infermeres 

aniran revisant les actuacions i corregiran errors. Després d’aquesta activitat, es resoldran els 

dubtes que hagin sorgit. 

 

 

 

ACTIVITAT 2: ROLE PLAYING 

- Duració: 30 minuts 

- Recursos: paper amb el paper a interpretar. 

- Desenvolupament: 

Es realitzaran grups de 3 persones. Cada membre interpretarà un paper. Infermera, mestre i 

pare o mare. Interpretaran una situació d’assetjament, que se’ls donarà. D’aquesta manera 

s’hauran de ficar al paper i actuar de la forma en que creguin més correcta, desenvolupant les 

habilitats que s’hauran vist a les anteriors activitats. La escena estarà situada en la consulta de la 

infermera pediàtrica o en la consulta jove de la infermera de SiE. Es donaran 10 minuts per a 

pensar com realitzar l’escena i les tècniques que empraran. 

 

PART FINAL 

- Duració: 15 minuts 

- Recursos: paper del qüestionari 

- Desenvolupament: 

Per acabar aquesta sessió es realitzarà un qüestionari de coneixements post-intervenció i un 

qüestionari de satisfacció ( veure annex 10). 
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7.7 ETAPA 7: Avaluació i seguiment 
 
Quan es realitza un programa d’educació sanitària, és important avaluar els canvis que s’han 

produït per comprovar si els objectius s’han completat de forma correcta. 

Aquest programa d’Educació per la Salut  però, és una proposta d’intervenció sense dur-la a 

terme. Per això, no es podran obtenir resultats i avaluar-los. En un cas real, s’hauria de realitzar 

el seguiment del procés ja que es podria fer una bona avaluació i una posterior correcció per crear 

un projecte de forma òptima. Així, es realitzaria una avaluació basal i es compararia amb la final. 

Þ AVALUACIÓ DE L’IMPACTE I DELS RESULTATS DEL PROGRAMA 

L’avaluació de l’impacte i dels resultats del programa proporcionarà informació sobre els 

coneixements que es tenien abans i després de la realització dels tallers, per tant, ens permetrà 

observar l’efectivitat (27). 

Els indicadors que s’utilitzaran per avaluar el grau de coneixement de les infermeres 

pediàtriques i escolars sobre la prevenció i detecció precoç de l’assetjament escolar són els 

següents: 

1. Test avaluatiu realitzat a la primera i última sessió: s’utilitzarà per veure com han adquirit 

els coneixements les professionals. Aquest test es realitzarà de forma anònima (veure 

annex 8). Es considerarà que els resultats són favorables si hi ha una millora del 30% dels 

encerts de les preguntes post intervenció respecte al pre- intervenció. 

2. Kahoots que es realitzaran a 2 sessions: es realitzen preguntes que ja s’han vist en 

sessions anteriors i sobre nous conceptes, es considerarà que els resultats són positius si 

es responen el 60% de les preguntes de forma correcte. 

3. Trucada telefònica als 3,6 i 12 mesos d’acabar el taller amb l’objectiu de valorar si les 

infermeres han realitzat algun taller de prevenció d’assetjament escolar, o si s’han 

identificat més fàcilment casos d’assetjament. Es considerarà que el resultat es favorable 

si el 50% de les professionals han realitzat algun taller o han manifestat tenir més eines 

per detectar els casos. 
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Þ AVALUACIÓ DEL PROCÉS DEL PROGRAMA. 

L’avaluació del procés avalua l’interès del programa, és a dir, informa si les activitats 

programades, l’organització dels serveis i la metodologia ha sigut l’adequada. Consisteix en 

l’avaluació de cada activitat  del programa sense tenir en compte els resultats i es du a terme al 

llarg de totes les sessions. Ens permet analitzar el que està funcionant i el que no, per modificar 

l’aplicació del programa (27).  

Aquesta avaluació es realitzarà mitjançant l’indicador de satisfacció de les sessions que es 

passarà a la darrera sessió, on contempla el contingut tèoric, la metodologia, l’horari, el nº de 

sessions, el nombre de participant, el material emprat, l’actitud i coneixements dels professionals 

al càrrec i el grau de satisfacció. En aquest mateix qüestionari es proporcionarà un espai on es 

demanaran suggerències i comentaris, cap a una milloria de qualsevol aspecte de les sessions. 

 

Þ AVALUACIÓ SUMATIVA 

Finalment hi ha l’avaluació sumativa, en què s’analitzen si els objectius s’han aconseguit i també 

canvis en els determinants del problema. Es farà una comparativa de les respostes rebudes per 

les participants en les enquestes pre i post intervenció (27). 

L’avaluació final no serà fins que s’avaluï l’impacte ocasionat en l’àmbit escolar, 1 any més 

tard. Malgrat haver format als professionals, l’objectiu del projecte també inclou que aquests 

transmetin els seus coneixements als pares, professors i apliquin les habilitats a la població 

escolar en risc per tal de formar-los i prevenir l’assetjament escolar a la província de Lleida. A més 

durant aquest seguiment es proporcionarà una eina on es puguin consultar dubtes que hagin 

sorgit, als experts. 

Un cop realitzada l’avaluació del programa es redactarà un informe final on s’exposarà tot el 

procés, amb els elements erronis que s’hauran detectat al projecte i així millorar-ho en una 

futura intervenció. 
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8. ASPECTES ÈTICS I LEGALS 

 

L’assetjament escolar es troba regulat per la Convenció de Drets del Nen, en la que es troba 

present la necessitat de protecció a l’infant davant tota classe de maltractament, a la Constitució 

i a la legislació educativa. 

En relació a la legislació educativa, l’article 1 de la LO 2/2006 de 3 de maig, d’educació 

manifesta una sèrie de principis basats en el respecte als drets i llibertats, un dels principis és la 

educació per la prevenció de conflictes, especialment l’assetjament escolar. A l’article 1 de la llei 

26/2015, de 28 de juliol, es descriu que els menors tenen el deure de respectar a la resta de 

companys, evitant així situacions de conflicte que puguin portar a assetjament escolar. Segons la 

llei Orgànica de Salut, a més, tot centre escolar ha de tenir un Pla de Convivència (67). 

              L’assetjament escolar  pot arribar a ser un delicte, tant que les conductes es troben al 

Codi Penal. Els delictes són: lesions, amenaces, coaccions, agressions, d’entre altres. 

 

En el  present projecte d’EpS es respecten els principis ètics i legals que nombra el Codi 

d’Ètica de les Infermeres de Catalunya. Els diferents principis ètics són l’autonomia, beneficència, 

no maleficència i justícia i valors com el compromís professional (68). 

Es proporcionarà el Consentiment Informat, que es troba en el principi d’autonomia. Per 

tant, el professional sanitari que participarà signarà el consentiment informat d’intervenció 

després de ser informat amb el full d’informació al participant (veure annex 12). El Consentiment 

informat (veure annex 13) es troba regulat per la Llei 41/2002, 14 de novembre, que defensa el 

dret a la informació, el consentiment informat i la intimitat e la informació relativa a la salut de 

les persones (69). 

El principi d’intimitat inclourà la confidencialitat de les dades i el compromís professional, que 

es troba a l’article 42 del codi d’ètica d’Infermeres de Catalunya. En aquest, la infermera es 

compromet a recollir només la informació essencial dels participants (69). 

 

 

 

 

 

 

 



Marta Ribot Ferriol- Treball de Fi de Grau 

 
 

37 

9. LIMITACIONS 

 
En el treball que s’ha exposat hi ha diferents punts que no s’han pogut treballar de forma 

profunda. En primer lloc, la intervenció no es pot dur a terme i, en segon lloc, hi ha hagut una 

dificultat en l’anàlisi de la realitat en relació a les tasques que du a terme infermeria en aquest 

fenomen, ja que s’ha pogut veure que actualment són molt escasses. 

Un punt que es volia gestionar era parlar amb més professionals del projecte Salut i Escola 

per obtenir informació  útil, ja que són les que et poden explicar de forma més explícita el que es 

fa en aquests casos i si disposen de tallers al centre on van. S’ha intentat contactar a través de 

correu electrònic amb elles, però només s’ha obtingut resposta de dues d’aquestes infermeres. 

D’altra banda també s’ha intentat contactar amb l’associació d’infermeria escolar, sense 

resposta igualment. Per tant, la intervenció s’ha hagut de centrar en l’evidència  trobada de les 

fonts secundàries . 

10. CONCLUSIÓ I REFLEXIÓ DE L’APRENENTATGE 

 
Ser víctima d’assetjament escolar suposa un problema que actualment, molts infants i joves estan 

patint Posar-hi fre és la nostra missió com a  professionals sanitàries. La nostra funció és incidir 

en l’educació des de petits en les relacions intra i interpersonals, en l’acceptació dels canvis físics 

i en la salut mental dels infants.  

La proposta d’aquest treball ha estat dissenyar un projecte d’Eps per a formar a les 

professionals sanitaris de primera línia amb infants per sensibilitzar-los en la prevenció i detecció 

precoç davant l’assetjament escolar ja que tot i que sembli que és un fenomen que no va amb 

nosaltres, com s’ha mencionat en altres apartats, aquest pot dur a conseqüències físiques i 

mentals molt greus, i per tant, és de vital importància disminuir-ne la incidència en la nostra 

població. 

Patir bullying provoca en la persona que és víctima i en la que assetja canvis permanents 

que poden romandre inclús quan ha acabat el fenomen. Per tant, prevenir mitjançant EpS és una 

de les millors eines per el canvi en els hàbits socials i que puguin mantenir-se en el temps. 

Per poder desenvolupar EpS però, és important que la població que dirigeix les sessions, que és 

la població diana de la intervenció, estigui ben formada, conegui sobre el fenomen i tingui eines 

suficients per realitzar les activitats necessàries. Així, mitjançant aquest TFG s’han realitzat tallers 

de formació i preparació per la sensibilització front el fenomen, i també, materials que poden ser 

útils per aplicar amb la població de risc. 
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És un projecte viable donat que s’oferirà com un curs de formació continuada, de manera 

que no tindrà cost per als participants i les hores de formació es consideraran dintre de la jornada 

laboral. En cas de que mestres d’escola i institut s’interessessin en participar al programa es 

podria plantejar l’opció de crear un nou projecte amb la mateixa temàtica enfocat a les seves 

necessitats i mancances. 

 

A nivell personal, crec que aquest TFG m’ha permès desenvolupar un tema que he viscut 

en primera persona durant la meva infància i  gràcies al projecte aportar un gra d’arena des de la 

pròpia professió d’infermeria, que tot i que sembli que no té un paper principal davant 

l’assetjament escolar, és una eina vital conjuntament amb la resta d’entorn escolar per ajudar a 

la població en risc. 
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12. ANNEXOS 

 

ANNEX 1. Classificació de les formes de maltractament 
 

MALTRACTAMENT DIRECTE INDIRECTE 

Físic - Empentes 

- Pegar 

- Amenaçar 

- Robar objectes d’algú 

- Trencar o amagar 

objectes 

Verbal - Insultar 

- Burlar-se 

- Posar malnoms 

- Parlar malament d’algú 

- Difondre rumors 

 

Exclusió social - Excloure 

- No deixar participar 

- Ignorar 

- Menystenir 

Taula 7 .Classificació de les formes de maltractament. Font: elaboració pròpia 

 

ANNEX 2. El cercle del bullying ( Olweus 2001): 
 

 
Il·lustració 1. El cercle del bullying,(Olweus 2001 (70) 
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ANNEX 3: Nº de persones víctimes d’assetjament escolar repartides per any 

 
Il·lustració 2. Nº de persones víctimes d'assetjament escolar segons l'any. Font: Ministeri d’educació, Cultura i Esport 

(30). 

 
 
 
ANNEX 4. Nª de persones víctimes d’assetjament escolar segons  el grup d’edat 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il·lustració 3.Nª de persones víctimes d’assetjament escolar segons  el grup d’edat. Font: Ministeri d’Educació, Cultura 
i Esport (30). 
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ANNEX 5: Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament i el 
ciberassetjament entre iguals 
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il·lustració 4.Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament i ciberassetjament entre iguals (24). 
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ANNEX 6: Protocol PDA bullying 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Font 

 

 

 

Il·lustració 5.Protocol PDA bullying. Font: PDA bullying (41) 
 

ANNEX 7: Estratègies de cerca 
 

PUBMED • Bullying AND school AND child AND primary prevention. 

• Bullying AND school AND childhood OR children OR adolescent AND nursing care OR schoolar nursing 

AND preventive Health service OR primary prevention. 

• Bullying AND school AND childhood OR children OR adolescent AND nursing care OR schoolar nursing 

AND preventive Health service OR primary prevention. 

• Cyberbulliyng AND víctima of bullying AND school AND children OR teen OR teenager AND nursing 

care OR schoolar nursing AND pediàtric nursing AND preventive Health service. 

• Bullying AND school AND children OR child AND schoolar nursing AND secondary prevention AND 

tertiary prevention AND primary prevention AND personal skills. 

CINAHL • Bullying AND school AND child AND primary prevention. 

• Bullying AND school AND childhood OR teen OR teenager OR adolescent AND pediatric nursing. 

• Cyberbulliyng AND víctima of bullying AND school AND children OR teen OR teenager AND nursing 

care OR schoolar nursing AND pediàtric nursing AND preventive Health service. 

• Bullying AND school AND children OR child AND schoolar nursing AND secondary prevention AND 

tertiary prevention AND primary prevention AND personal skills. 

SCOPUS • Bullying AND school AND child AND primary prevention. 
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Taula 7. Estratègies de cerca. Font: el·laboració pròpia 
 
 
ANNEX 8: Cronograma 
 

 

 

 

Setembre 

2022 

Octubre 

2022 

Novembre 

2022 

Desembre 

2022 

Creació del grup focal 

i recollida de dades 

X    

Presentació del 

programa 

 X   

Captació participants i 

campanya de difusió 

+ Inscripció 

 X   

Inici dels tallers   X  

Finalització tallers i 

avaluació final 

   X 

Taula 8. Cronograma. Font: el·laboració propia. 

• Bullying AND school AND childhood OR children OR adolescent AND nursing care OR schoolar nursing 

AND preventive Health service OR primary prevention. 

• Bullying AND school AND childhood OR teen OR teenager OR adolescent AND pediatric nursing. 

GOOGLE ACADÈMIC • Acoso escolar y escuela y sservicios de enfermería escolar 

• Acoso escolar y victimas y adolescencia y enfermería pediátrica 

• Acosos escolar y programas Cataluña 

• Acoso escolar y papel de la enfermera 

• Bullying y agresores y victimas y espectadores y enfermería 

• Bullying y programas prevención 
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CRONOGRAMA PER GRUP I SESSIÓ 
 

 Grup A:  

Dimarts tarda 

Grup B: Dimecres 

mati 

Grup C:  

Dimecres tarda 

Grup D: Dijous 

tarda 

Sessió 1 1/11/2022 2/11/2022 2/11/2022 3/11/2022 

Sessió 2 8/11/2022 9/11/22 9/11/22 10/11/2022 

Sessió 3 15/11/2022 16/11/22 16/11/2022 17/11/2022 

Sessió 4 22/11/2022 23/11/22 23/11/22 24/11/2022 

Sessió 5 29/12/2022 30/11/22 30/11/22 1/12/2022 

Taula 9. Cronograma. Font: el·laboració propia. 
 

ANNEX 9: Kahoot segona i quarta sessió 
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Il·lustració 6.Kahoot segona sessió del programa. Font: Kahoot. 
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l·lustració 7.Kahoot quarta sessió del programa. Font: Kahoot. 
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ANNEX  10: Casos real de ciberassetjament. 
 

CAS 1: MEJORADA DEL CAMPO 

Detenen a 3 nois de 14 anys per amenaçar a una altra menor a través d’una xarxa social. Agents 

de la Guàrdia Civil perteneixents a l’Àrea de Investigació de Mejorada del Campo han detingut a 

tres menors d’edat a qui se’ls imputa dels delictes d’amenaces i injuries a través d’una xarxa 

social, segons ha informat la Benemérita. La investigació es va iniciar  el passat mes de desembre, 

després de que la menor interposes una denuncia en la qual informava que les seves dades 

personals havien estat publicades en una xarxa social acusant-la d’un fet delictiu que no havia 

comes, a més d’estar rebent a través de la mateixa xarxa social varies amenaces de mort. Amb 

les dades aportades, la Guàrdia Civil inicia la oportuna investigació i el rastreig a través de la xarxa 

social, aconseguint finalment localitzar els presumptes autors, que resultaren ser tres menors 

d’edat. Una vegada confirmades les dades, el passat dia 8 es va produir la detenció, imputant els 

delictes d’amenaces i injuries als tres joves, que tenen edat compres entre es 14 i 15 anys (71). 

 

CAS 2. ESTATS UNITS 

Ahir dimarts va començar a Massachusetts el judici contra nou adolescents (set d'ells, noies) que 

suposadament van assetjar i maltractar físicament, psicològicament i a través de mòbils i 

d'Internet una companya d'escola, immigrant irlandesa. Phoebe Prince, de 15 anys, va ser 

assetjada, humiliada i agredida durant tres mesos per alguns companys de l'institut fins que no 

va poder aguantar-ho més i es va suïcidar penjant-se. L'assetjament, de fet va seguir en línia 

després de la seva mort.  

Sis dels acusats seran jutjats com a adults i, en cas de ser trobats culpables, podrien passar la 

resta de la seva vida a la presó. Es tracta de la primera vegada als Estats Units que la Fiscalia de 

l'Estat porta endavant un cas de bullying. Diversos dels acusats han estat expulsats de l'escola, 

encara que la majoria fa pocs dies, quan les acusacions es van fer públiques. 

En dues ocasions la mare de Phoebe es va dirigir a l'escola a la recerca d'ajuda, informant del 

maltractament a què era sotmesa la seva filla i expressant la por que pogués passar alguna cosa 

a la seva filla. No obstant, en tots dos casos li van dir que no hi havia motiu per preocupar-se. 

El grup insultava a la noia  a veus als passadissos de l'escola, a la biblioteca, a la cafeteria o al camí 

de tornada a casa. Li deien dia rere dia puta irlandesa i guineu, l'empenyien, li llençaven coses, li 
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treien els llibres de la mà i li enviaven missatges de SMS amb amenaces. L'últim dia de la seva vida 

Phoebe va anar plorant a la infermeria al matí. Després va ser agredida al passadís i en marxar a 

casa li van llançar una llauna (72). 

 

ANNEX 11. Auto-test cisneros i qüestionari cesc 
 
 

 
Il·lustració 8. Qüestionari CESC (13). 

 
 
Il·lustració 9. Auto-test CISNEROS. 
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ANNEX 12: Qüestionaris pre i post intervenció 
 
Qüestionari per als participants: Pre-intervenció. 

 
1. És el mateix assetjament escolar i violència escolar? Si creu que no, coneix quines 

són les diferències? 

2. Assenyali 3 factors que creu de risc per ser víctima d’assetjament 

3. Assenyali 3 factors que creu de risc per ser assetjador. 

4. Quins creu que són els participants en assetjament escolar? 

5. Quines característiques pot mostrar un infant per sospitar que està patint 

assetjament escolar? 

6. Enumera 4 conseqüències que creu que pot patir una víctima d’assetjament 

escolar 

7. Enumera 4 conseqüències que creu que pot patir un assetjador escolar. 

8. Coneix alguna associació que treballa per l’assetjament escolar? 

9. Senyali les passes a seguir si té constància d’una situació d’assetjament escolar. 

10. Pregunta per les infermeres del projecte Salut i Escola. Has realitzat algun taller 

de prevenció d’assetjament escolar al centre on treballes? 

11. Creu necessari formar les infermeres escolars i pediàtriques per prevenir i 

identificar el problema? Per què? 
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12. Creu que la formació que reb el personal d’infermeria sobre l’assetjament escolar 

és suficient? Justifiqui la resposta. 

13. Creu que és necessari incidir en aspectes com l’autoestima, empatia i habilitats 

socials? 

14. Quines expectatives té respecte el curs? 

 
Taula 10. Qüestionari pre-intervenció 
 
Qüestionari per als participants: Post-intervenció. 
 

1. És el mateix assetjament escolar i violència escolar? Si creu que no, coneix quines són 

les diferències? 

2. Assenyali 3 factors que creu de risc per ser víctima d’assetjament 

3. Assenyali 3 factors que creu de risc per ser assetjador. 

4. Quins creu que són els participants en assetjament escolar? 

5. Quines característiques pot mostrar un infant per sospitar que està patint assetjament 

escolar? 

6. Enumera 4 conseqüències que creu que pot patir una víctima d’assetjament escolar 

7. Enumera 4 conseqüències que creu que pot patir un assetjador escolar. 

8. Coneix alguna associació que treballa per l’assetjament escolar? 

9. Senyali les passes a seguir si té constància d’una situació d’assetjament escolar. 
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10. Creu necessari formar les infermeres escolars i pediàtriques per prevenir i identificar 

el problema? Per què? 

11. Quines intervencions pot realitzar infermeria amb víctimes i agressors? 

12. Identifiqui dues tècniques que utilitzaries si hagués de fer una taller d’assetjament 

escolar. 

13. Ha complert les seves expectatives? 

Taula 11. Qüestionari post-intervenció. Font: el·laboració pròpia 
 
 

ANNEX 13 : Qüestionari de satisfacció de les sessions 
 

El qüestionari que es mostra a continuació s’utilitza per avaluar el contingut de les sessions: tenint 

en compte l’interès del programa, l’organització i dels professionals a càrrec. 

1.  Malament 2.Regular  3. Normal 4.Bona  5. Molt bona 

Opinió del taller en general 1 2 3 4 5 

Contingut del taller 1 2 3 4 5 

Recursos emprats( projecció, audiovisuals, rol-

playing, debats...) 

1 2 3 4 5 

Lloc d’impartició del taller 1 2 3 4 5 

Duració i nº de sessions 1 2 3 4 5 

Coneixement dels impartidors sobre el tema 1 2 3 4 5 

Dinàmica del grup 1 2 3 4 5 

Aplicabilitat a la vida diària 1 2 3 4 5 

Nivell de satisfacció 1 2 3 4 5 
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Taula 12. Qüestionari de satisfacció. Font: el·laboració propia. 
 
 

Annex 14: Full d’informació al participant 
 

Aquest projecte d’EpS amb títol: “Atura’l,  programa d’Educació per a la Salut per a professionals 

sanitaris: detectar i prevenir casos d’assetjament escolar a temps” i dirigit per Marta Ribot Ferriol 

, estudiant d’infermeria i fisioteràpia  de cinquè curs de la Universitat de Lleida, promou la 

formació a professionals de la salut amb l’objectiu de prevenir i detectar de forma precoç els 

casos d’assetjament escolar, amb la intenció de reduir-ne la incidència un 50 % en els pròxims 3  

anys a la província de Lleida. 

Aquest projecte inclou que aquests coneixements siguin transmesos a la població en risc, infants 

i adolescents, i als pares i la comunitat educativa , i poder-ne fer efectiva la reducció de casos. 

Com a professional sanitari se’l convida a participar de forma voluntària signant el consentiment 

informa. . Per aquest projecte de formació caldrà l’assistència a classes presencials i virtuals  i la 

realització de treballs en equip. Les classes seran reduïdes, de 15 persones, per a que siguin més 

dinàmiques i participatives.  

La protecció de dades es regularà pel Reglament 2016/679 del Parlament europeu i del Consell 

del 27 d’abril de 2016 de Protecció de dades i llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 

protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. L’accés a la seva informació personal 

quedarà restringida a la infermera de l’estudi i seus col·laboradors, autoritats sanitàries, Comitè 

Ètic d’Investigació i als monitors i auditors del promotor, que estaran sotmesos al deure de secret 

inherent a la seva professió, quan ho necessitin, per comprovar les dades i procediments de 

Puntuació final del programa 1 2 3 4 5 

Indiqui el que li ha agradat més del taller: 

Indiqui el que li ha agradat menys del taller: 

Sugerències que creguin adequades per una milloraria del programa: 
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l’estudi, però sempre mantenint la confidencialitat de les mateixes d’acord amb la legislació 

vigent (73). 

 
 
 
Annex 15:  Consentiment informat 
 

Consentiment informat 

 Títol de l'estudi: Atura’l , programa d’Educació per a la Salut per a professionals sanitaris: detectar 

i prevenir casos d’assetjament escolar a temps 

 

Jo, (nom i cognoms)_____________________________________ he llegit el full d’informació́ al 

participant que se m'ha lliurat. He pogut fer les preguntes sobre l'estudi. He rebut prou informació́ 

sobre l'estudi. He parlat amb Marta Ribot Ferriol , com a creadora del projecte. Comprenc que la 

meva participació és voluntària. Comprenc que puc retirar-me de la intervenció: 

1. Quan ho desitgi,  

2. Sense donar explicacions 

 3. Sense que això repercuteixi en l’atenció mèdica que rebi.  

 

De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el 

Consell de 27 d’abril de Protecció de Dades (RGPD) i la llei orgànic 3/2018, de 5 de desembre, de 

protecció de dades i garantia dels drets digitals , declaro haver estat informat dels meus drets, de 

la finalitat de recollida de les meves dades i dels destinataris de la informació. Presto lliurement 

la meva conformitat per participar en aquest estudi (73).  

Signatura:  

 

 

Nom i cognoms del pacient  i firma 

 Signatura:  

 

Nom i cognoms de la persona responsable de l’estudi  

 

Data 
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ANNEX 16: Pòster del programa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il·lustració 10. Pòster del programa. Font: el·laboració propia. 
 


