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

Segona sessió , 9 de gener 2020 

 

Assistents:  

Lluís Vila (FAPAES), Teresa (Infància – Ajuntament de Barcelona), Andreu González (UB – TEI), 

Josep Joan Carbonell (AFA Escola Lavinia), Montse López Tolosana (Consell Escolar Ciutat 

Vella), Marta Carranza (Consell Escolar IMEB), Joan Carles Barroso (IMEB – Assetjament 

Escolar), Noemí Canelles (Fil a l’agulla) 

 

Temes previs i finalitat de la sessió: 

Repassem el resum de la sessió anterior i fem alguns matisos que queden recollits. 

Recordem la finalitat de la sessió. Es tracta de detectar la problemàtica i aclarir conceptes i de 

conèixer el que s’està fent, amb la perspectiva d’anar recollint  propostes per al document 

final. Estarem tota l’estona entre aquestes tres accions. 

 

Temes tractats:   

1. Quina és la situació actual de l’assetjament a Catalunya? Necessitat de dimensionar el 

problema. 

Primer s’hauria d’avaluar. Posar en marxa un estudi. Se n’han fet dos i a secundària i no 

complets. L’Andrés comenta que el millor estudi és un fet a Euskadi, longitudinal, de 

l’Observatori de la Convivència.  

Hi ha consens en que a Catalunya es podria recomanar un estudi. Tenim dubtes sobre 

l’existència d’un observatori de la convivència.  A la Ensenyament hi ha una comissió específica 

d’Assetjament. El Consorci no en té, tot i que hi ha interès per tenir una base de dades per 

sistematitzar els casos existents, les intervencions etc. Una recomanació pot ser un observatori 

específic. La realització d’un estudi pot ser una iniciativa del Consell Escolar de Barcelona.  

 

2. Preocupació pel que passa fora de l’horari lectiu (extraescolars). 

Algunes coses que ja s’estan fent són el treball al marc de l’esport a les instal·lacions 

esportives i per les entitats homologades. També s’està aterrant el protocol marc de l’abús 

sexual infantil.  I l’Ajuntament (Consorci i Infància) ha treballat per tal de coordinar les 

extraescolars en la tasca conjunta de l’escola quan hi ha un cas d’assetjament. 

Apunt de conceptualització d’aquest tema: les activitats extraescolars a l’escola formen part 

del tema de l’assetjament escolar.   



Propostes: fan falta espais de coordinació que haurien d’incloure les situacions on hi ha 

assetjament però també el nivell preventiu, de que hi hagi espais per compartir visions entre 

l’escola i les empreses de menjador i extraescolars.   

Aquest tema de les extraescolars també s’hauria de considerar quan es faci l’estudi, per 

dimensionar no sols el que passa a l’horari lectiu.  

En aquest sentit de la coordinació debatem diferents propostes i dubtes. Ens preguntem si 

caldria crear estructures de coordinació o si es pot aprofitar els espais que ja hi ha. I si haurien 

de ser a nivell micro i de centre, o si haurien de ser espais de coordinació més grans (en aquest 

sentit hi haurien les unitats de referència entre primària i secundària). Si la coordinació ha de 

ser a nivell de centre, un espai amb possibilitats i que ja existeix és la Comissió de Convivència 

del centre. Malgrat és d’obligat compliment, constatem la infra-utilització d’aquest espai. 

Existeix un interès per fer d’aquesta comissió un espai de diàleg i de presa de decisions, i més 

amb la necessitat actual de crear els plans de convivència.  

Per un altra part, també apareix la preocupació per no etiquetar infants, ja que sortir a un altre 

espai pot ser positiu sense arrossegar una etiqueta concreta.  

Alguns exemples de coses que s’estan fent en el sentit de la coordinació amb les extraescolars: 

al Programa Èxit les entitats han de comunicar certes situacions als centres.  

 

3. Debat de fons en relació al paper que han de tenir les famílies als espais de presa de 

decisions i coordinació: fins a quin punt les famílies han d’intervenir? 

Hi ha diferents posicions. Centres que consideren que certes decisions no els hi pertoquen a 

les famílies, centres on s’ha de prendre alguna decisió sense tenir informació... Existeix 

preocupació perquè igual que es coneixen les competències bàsiques les famílies no tenen una 

informació semblant de com està la convivència al centre.  

Hi ha desconeixement de la comissió de convivència.  

 

Acords i tasques per la propera sessió:  

L’Andrés envia l’estudi d’Euskadi. 

L’Andrés i el Joan Carles porten informació sobre recursos existents en relació als temes 

parlats (Observatori, espais de coordinació, etc.) 

La Marta convida a la gent d’Antígona (UAB) per conèixer més la intervenció en casos concrets. 

La Noemí passa la proposta d’esquema amb els temes que volem abordar, per tal d’anar 

completant les experiències del que ja s’està fent i les propostes i recomanacions que volem 

fer com a comissió.  


