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El dia internacional contra l’assetjament escolar reflexionem 
sobre aquesta fenomen tan estès i que converteix en un 
infern la vida dels infants que la pateixen. Cal prestar especial 
atenció al rol dels educadors per prevenir i respondre als casos 
d’assetjament que puguin ocórrer. També cal estar pendent de 
l’assetjament que es pot vehicular a través de les xarxes socials. 

En els últims anys se n’ha parlat molt i 
s’ha escrit molt sobre l’assetjament 

escolar. No és cap novetat, però. 
Sempre ha existit, encara que temps 
enrere es tolerava com un mal 
menor, com una espècie de fatalitat. 

Els temps, però, han canviat i això 
és positiu. S’imposa una nova 
tendència: tolerància zero envers 
qualsevol forma d’assetjament. 

Per extirpar aquesta lacra de la vida 

escolar, cal, però, fer un llarg camí. 
Cal, en primer lloc, que els infants 
prenguin consciència dels seus drets 
i que sàpiguen distingir el que és un 
assetjament del que no ho és. Cal, 
en segon lloc, que els educadors i 
professionals no docents estiguin molt 
atents als assetjaments invisibles que 
tenen lloc en la comunitat escolar 
i que, molt sovint, no es coneixen. 
Cal, en tercer lloc, que les autoritats 
de l’àmbit escolar siguin inflexibles 

Cap nen sense el caliu d’una llar



S’imposa una nova tendència: 
tolerància zero envers qualsevol 
forma d’assetjament. 

La nostra organització està 
compromesa en extirpar 
aquesta lacra de la societat 
i per això desenvolupem tots 
els recursos de seguretat per 
vetllar pels infants. 

respecte els assetjadors i que 
se’ls reeduqui perquè no tornin a 
repetir aquesta vulneració de drets. 

Fer-lo visible és important. Mentre 
resta a la penombra, hom pot tenir 

la impressió que no existeix i això és 
pitjor perquè el pot cronificar. Cal que 
la víctima tingui l’audàcia de denunciar-
lo, de fer-lo explícit i cal donar-li 
tot el suport que es mereix. També 
s’ha d’estar atent a l’assetjament 
simulat o inventat amb l’objectiu 
de desacreditar algú o bé de cridar 
l’atenció. Aquest fenomen també es 
dona en l’escola. Cal distingir el gra de 
la palla i no posar-ho tot al mateix sac. 

Finalment, cal estar molt atent a les 
noves formes d’assetjament a través 

de les xarxes socials, de la vida digital. 
Hi ha formes que les generacions més 
grans desconeixen, ni tan sols poden 
imaginar, però que estan patint infants 
i adolescents a través de les pantalles. 

L’imperatiu és clar: Tolerància zero 
envers qualsevol forma d’assetjament. 
També des d’Aldees Infantils SOS 
estem intensament compromesos 
en extirpar aquesta lacra de la 
societat i per això desenvolupem 
tots els recursos de seguretat per 
vetllar pels infants i evitar que 
l’assetjador pugui obrar impunement. 


