
XERRADA SOBRE ASSETJAMENT. 
 
DATA: DIJOUS 21 DE NOVEMBRE, A LES  17.00h, A L’ESCOLA. 
A CÀRREC DE: ANNA GATELL, PEDIATRA, EXPERTA EN PSIQUIATRIA DEL NEN I L’ADOLESCENT. 
ORGANITZA:  AMPA ROSSEND MONTANÉ 
 
HI HAURÀ CANGURATGE GRATUÏT A CÀRREC DE L’AMPA PELS FILLS DE LES FAMÍLIES ASSISTENTS. 
 
 
L’assetjament escolar o bullying és una forma molt comuna de violència entre iguals, complexa i 
potencialment perjudicial, que es pot considerar un problema de salut pública, en el que intervenen diferents 
actors. Els hem d’ajudar, orientar, acompanyar i assessorar a tots ells, des de tots els àmbits, tant des de 
l’escola, les institucions, les mateixes famílies i des de els equips de pediatria. 
La seva tipologia pot anar des de les agressions físiques, verbals, sexuals, amenaces i xantatges fins el 
ciberassetjament.  
 
L’assetjament té les mateixes característiques que l’abús sexual,  se’ns passa per davant sense diagnosticar, 
impera la llei del silenci, tenim una manca de formació del tema i necessitat de treballar de manera 
multidisciplinària.  
Cal identificar-ne les causes i aplicar més recursos per detectar i actuar. També hem de saber com actuar, 
evitar re-victimitzar i tenir mecanismes socioeducatius per corregir i reinserir. 
És molt important conèixer les conseqüències psicopatològiques i la prevenció que es pot fer i es fa des de 
tots els àmbits. 
 
Pel ciberassetjament cal estar atent al temps de dedicació a les pantalles, els canvis en les connexions a 
internet i si apareix mal humor o tristesa després de rebre missatges.  
La actuació terapèutica sempre requereix un abordatge multidisciplinari (escola, EAP, CSMIJ, treball social i 
pediatria). S’adoptaran mesures d’atenció i protecció, mesures educatives i finalment mesures correctores. 
Cal destacar la importància de la detecció i seguiment, per part d’infermeria en el programa SALUT I ESCOLA. 
 
En conclusió, l’assetjament escolar és un fenomen social greu i que  afecta a la salut dels infants i adolescents. 
Cal que ho detectem de manera molt precoç i que fem prevenció primària amb bons consells. 
 

Anna Gatell 
Pediatra. 
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