
Assetjament entre iguals

D’assetjament, o de Bullying, n’hi ha hagut sempre! Amb noms i formes diferents. Es tracta 
d’un maltractament físic i psicològic que exclou a una persona deixant-la al marge. Aquest 
assetjament es fa de forma repetida i  sempre hi ha públic. Es dona als centres educatius, al  
carrer, a les extraescolars i cada cop més a través de les xarxes socials i el mòbil. Provocant 
conseqüències negatives a curt i a llarg termini a la persona que el pateix, com l’aïllament. 

L’Ajuntament de Taradell i la Mancomunitat La Plana juntament amb totes les AMPA’s i els 
centres educatius de Taradell, des del curs 2016/17 hem estat treballant en relació a aquesta 
problemàtica. Ara volem conèixer la vostra opinió i la vostra percepció.

Dades del fill o filla: (omplir una enquesta per cada fill o filla):

Edat Curs 

acadèmic

Quants 

germans té?
Població de 

residència
Sexe �  Masculí �  Femení

1. En relació a l’assetjament entre iguals:

2. Creus que el vostre fill o filla sap què és l’assetjament entre iguals?
�  Sí �  No �  No ho sé �  N’ha sentit a parlar, però no sap en què 

consisteix

3. A casa parleu sobre l’assetjament amb el vostre fill o filla?
�  Habitualment �  Algunes vegades �  Poques vegades �  Mai

4. El vostre fill o filla ha patit o està patint assetjament?
�  Sí �  No �  No ho sé

*En cas que hagis contestat sí respon les següents preguntes, si has respost no, 
ves a la pregunta 5:

4.1 Com ho heu sabut a casa*Pots marcar més d’una opció

�  Pel teu fill o filla �  ho hem vist nosaltres �  Pel centre educatiu
 
Altres:__________________________________________________________________________________________________

4.2 On es va portar o s’està portant a terme l’assetjament?*Pots marcar més d’una opció

�  Al centre 
educatiu

�  A les 
extraescolars

�  Al carrer �  Mòbil i/o internet

Altres:__________________________________________________________________________________________________

4.3 El conflicte s’ha resolt?

4.4 Quins agents hi van  intervenir o estant intervenint?*Pots marcar més d’una opció

�  La família 
pròpia

�  Les famílies de 
les parts 

implicades

�  Amics i amigues 
del meus fill o filla

�  Professionals del 
centre educatiu

�  Professionals 
externs

Altres:__________________________________________________________________________________________________

�  Sé el què és �  No sé el què és N’he sentit a parlar, però no sé en que 
consisteix

�  Sí �  No �  Parcialment �  En procés de resolució



5.  El vostre fill o filla ha portat o està portant a terme assetjament?

*En cas que hagis contestat sí respon les següents preguntes, si has respost no, 
ves a la pregunta 6:

5.1Com ho heu sabut a casa: *Pots marcar més d’una opció

 
Altres:__________________________________________________________________________________________________
_

5.2. On es va portar o s’està portant  a terme? *Pots marcar més d’una opció

Altres:__________________________________________________________________________________________________
_

       5.3 El conflicte s’ha resolt?

Altres:__________________________________________________________________________________________________
_

      5.4 Quins agents hi van intervenir o estan intervenint? *Pots marcar més d’una opció

Altres:__________________________________________________________________________________________________

6. Coneixeu algun cas d’assetjament que s’hagi produït en els últims dos anys?

*En el cas que hagis contestat sí respon les següents preguntes, si has contestat 
no, ves a la pregunta 7:

6.1. L’assetjament el va patir: *Pots marcar més d’una opció

� Un amic o amiga del meu fill o filla � Una persona de la classe del meu fill o filla

� Una persona del curs del meu fill o filla � Una persona del centre educatiu del meu fill 
o filla

� Una persona que fa extraescolars amb el meu 
fill o filla

� El fill o filla d’una persona que conec

Altres:_________________________________________________________________________________________________

6.2. Per la informació que teniu del cas sabeu si es va resoldre?

�  Sí �  Si, 
parcialment

�  En procés de 
resolució

�  No es va resoldre �  Ho desconec

7. Si us assabentéssiu d’un cas d’assetjament? *Pots marcar més d’una opció

� No sé exactament el què hauria de fer
� Informar el tutor o tutora de la persona assetjada
� Informar la direcció del centre de la persona assetjada

�  Sí �  No �  No ho sé

�  Pel teu fill o filla �  ho hem vist nosaltres �  Pel centre educatiu

�  Al centre 
Educatiu

�  A les extraescolars �  Al carrer �  Mòbil i/o internet

�  Sí �  No �  Parcialment �  En procés de resolució

�  La 
família 
pròpia

�  Les famílies de les 
parts implicades

�  Amics i amigues del 
meu fill o filla

�  Professionals del 
centre educatiu

�  Professionals 
externs

�  Sí �  No



� Informar l’AMPA del centre de la persona assetjada
� Informar els Serveis Socials de l’Ajuntament
� Informar la família de l’assetjat
Altres:________________________________________________________________________________________
_

Voleu afegir algun comentari 
:______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Moltes gràcies per la vostre col·laboració!

Per més informació o atenció al correu electrònic: infancia@mancoplana.cat o  a El Puntal

mailto:infancia@mancoplana.cat

