
SESSIÓ DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE BARCELONA – COMISSIÓ D’ASSETJAMENT 

Primera sessió, 18 de desembre de 2019 

 

Assistents 

Josep Joan Carbonell (AFA Escola Lavínia), Soledad Gálvez (CCOO, docent), Carles Gil i Teresa 
(Falta cognom) (Programa de prevenció i atenció de l’abús sexual infantil – Ajuntament de 
Barcelona), Andrés González (Programa TEI), Montse López (Representant de famílies de Ciutat 
Vella), Xavier Purroy (representant d’alumnes de la concertada). 

 

Finalitat de la comissió 

Tenir informació de la situació de l’assetjament i acabar amb un document de propostes i 
recomanacions en relació a diferents nivells: prevenció, intervenció, seguiment posterior). 

Es plantegen els següents passos: 

• Detectar la problemàtica i aclarir conceptes. 
• Conèixer el que s’està fent. 
• Recollir recomanacions.  

 

Temes tractats 

Informacions: 

- Amnistia Internacional està fent una campanya. 
- L’ACB està fent una campanya també. 
- Existeixen les ciutats TEI amb un percentatge d’escoles que estan al programa. A 

Barcelona es fa a Sant Martí i a Sant Andreu.  

Conceptes: 

Parlem d’assetjament entre iguals, no de les conductes del professorat envers l’alumnat. 
Encara que aquest tema preocupa, no es treballarà en aquesta comissió.  

Existeixen necessitats de prevenció de l’assetjament i dels abusos sexuals, però també 
estaríem parlant de temes que no tractarà aquesta comissió quan es tracta de conductes 
d’adults envers infants. L’Ajuntament fa prevenció de l’abús sexual infantil i veiem el video i els 
materials. Estan fent una diagnosi als equipaments municipals amb la Fundació Vicky 
Bernadet. L’assetjament escolar inclou les agressions sexuals entre iguals, no les d’adults, per 
tant seguim centrant la comissió en l’assetjament entre iguals. 

El Protocol d’Assetjament del Consorci: 



Joan Carles Barroso explica el Protocol del Consorci, adaptat a la ciutat des del Departament 
d’Ensenyament. Trets a destacar: 

• Es vetlla per que la comissió faci un informe. 
• S’activa el protocol quan la família expressa preocupació per aclarir la situació.  
• Quan es fa la valoració i no hi ha assetjament es convida a la direcció a prendre 

mesures preventives i a comunicar-les (importància d’explicitar les mesures concretes 
que s’estan prenent).  

• El Consorci vetlla per que el centre faci seguiment d’aquestes mesures i orienta. 

Comentem el gran desconeixement que hi ha entre famílies i entre l’alumnat, i també entre 
molta part del cos docent que no té temps per conèixer tota aquesta informació a fons, en 
relació al Protocol. Algunes de les preocupacions que es perceben són el fet que hi ha casos 
que no arriben enlloc perquè la família canvia de centre en els períodes establerts, i per tant 
no consta que el motiu de fons és l’assetjament. El Protocol és una eina positiva per quan SÍ 
que hi ha assetjament, però la qüestió és que es conegui més per que la gent pugui arribar-hi. 
Entre el professorat el desconeixement està relacionat amb  les mancances en formació. Entre 
les famílies la capacitat d’acció depèn molt de l’entorn socioeconòmic. I entre l’alumnat la 
majoria no saben què poden fer.  

Per tant una de les primeres idees de consens de la Comissió és la NECESSITAT DE DONAR A 
CONÈIXER EL PROTOCOL, i també la necessitat d’aprofundir en la PREVENCIÓ. Altres 
preocupacions a les quals es vol donar un espai són l’acompanyament posterior, la gestió del 
dolor de les víctimes, i la voluntat de conèixer millor les necessitats posteriors d’aquestes 
persones.  

En el sentit de la intervenció, s’aclareixen diversos punts: l’escola no està obligada a 
acompanyar a les famílies a posar una denúncia; la mediació no s’utilitza en casos 
d’assetjament perquè no és la mesura adequada; les mesures restauratives són una via que 
s’està utilitzant i que resulta d’interès.  

Altres idees per tancar i per enfocar les properes sessions: 

- Hi ha la necessitat d’afavorir una nova cultura en relació a l’assetjament, per canviar el 
nivell de tolerància. 

- Cal veure quin paper podent tenir les AFES en aquest tema.  
- Cal conèixer més les experiències del tractament posterior dels casos d’assetjament 

(per exemple l’experiència d’Antígona). També en el tractament posterior cal tenir en 
compte que falten especialistes.  

Posem les següents dates de sessions per gener i febrer.   

 

 


