
MALTRACTAMENT ENTRE IGUALS (Protocol d’actuació) 

QUÈ ES CONSIDERA MALTRACTAMENT?  

Diem que hi ha maltractament entre iguals quan un alumne/a pateix de manera repetida i durant un 

temps prolongat, accions com insults, rebuig social, intimidació psicològica i/o agressivitat física per part 

d'algun o alguns companys/es amb la conseqüent vitalització de l'agredit. 

No totes les accions agressives, o fins i tot violentes, constitueixen maltractament; conductes fre-

qüents en els centres escolars com baralles entre iguals, canvis d'amics i ruptures, conductes violentes 

contra el material o mobiliari escolar, indisciplina, disrupció dins i fora de l'aula... no constitueixen  mal-

tractament . 

Només parlarem de maltractament entre iguals si hi ha aquestes 

dues condicions:  

1. Hi ha una relació de domini-submissió en la que sempre un és 

l'agressor i l'altre la víctima. 

2. Les agressions es produeixen durant un temps prolongat i de 

manera reiterada. 

Circuït de detecció dins del centre 

La detecció pot fer-se per part de professorat, alumnat i/o famílies. 

 

1.- Tutor (alumnes avisen al tutor) o professor detecten un possible cas de maltractament 

2.- Tutor informa amb la major brevetat possible a l’equip docent, conjuntament s’analitza si hi ha indicis 

 de possible maltractament, es valorarà la gravetat i es prendran mesures  

 provisionals. 

3.- La coordinadora de nivell informa a la Cap d’estudis/ Director. 

4.- Director decideix aplicar el protocol d’intervenció si hi ha suficients indicis, creant una comissió de 

 seguiment amb la participació com a mínim del tutor, un membre de l’equip directiu i la psicopeda-

 goga del centre amb  l’assessorament de l’EAP i si es creu convenient, un alumne i un/a  pare/mare 

 de la Comissió de Convivència del Consell Escolar. Cas que es tracti de cyberbullying, es convocaria 

 també en aquest Comissió de seguiment a un Mosso d’Esquadra de Proximitat. 

5.- La comissió de seguiment prepara un pla d’actuació adaptant les mesures proposades en el protocol 

 d’intervenció a la situació específica del cas. 



Altres circuïts: 

En cas que es detecti alguna situació de risc  vers l’alumne, per part de la família, es posarà immediata-
ment  en coneixement  del /a tutor/a de l’alumne/a , que seguirà el procés de seguiment anteriorment 
exposat, prenent les  les mesures oportunes i activant, si creu oportú el  circuït de detecció. 

ACTUACIONS QUAN l’ASSATJAMENT S’HA DETECTAT EN EL PROPI CENTRE:    

Primera fase: (INFORMAR FAMÍLIES-PROFESSORS-INSPECCIÓ  (SI ÉS EL CAS) DEMANANT 

COL.LABORACIÓ)  

1.- Citar i rebre a la família i a l’alumne maltractat en una entrevista individual per a conèixer l’abast del 
problema. Cas que es tracti de cyberbullying, podria ser-hi  present també un Mosso d’Esquadra de Proxi-
mitat. 
 
2.- Citar i rebre a la família i a l’alumne maltractador, així com a la resta d’implicats en una entrevista indi-
vidual per a conèixer l’abast del problema. Cas que es tracti de cyberbullyng es convocaria també en 
aquest Comissió de seguiment a un Mosso d’Esquadra de Proximitat. 
 
3.- Convocar l’Equip Docent,  a la Cap d’Estudis /Director  i a la psicopedagoga del centre,i l’EAP si cal per 
a exposar  el cas i prendre mesures consensuades  en funció del cas. l’EAP i si es creu convenient, un 
alumne i un/a  pare/mare de la Comissió de Convivència del Consell Escolar. Es valorarà també si la situa-
ció i  el maltracte és prou greu com per a en última instància ,comunicar-ho a Fiscalia de Menors. 
 
4.- Informar a Inspecció 
 
5.- Informar la família de l’alumne maltractat dels passos que es seguiran en la gestió del conflicte.  
Si hi ha evidències clares de suposats fets delictius, s’informarà la família ,a través d’un Mosso d’Esquadra 
de Proximitat  sobre  la possibilitat  legalment establerta de denunciar els fets, si aquests fossin constitu-
tius de delicte. Tot i això, s’intentarà establir accions educatives conjuntes entre famílies i alumnat, per tal  
d’evitar arribar a denúncies. 
 
6.-Informar la família de l’alumne maltractador dels passos que es seguiran i es sol·licitarà la seva implica-
ció per a la solució. Quan hi hagi evidències clares de suposats fets delictius s’informarà la família sobre 
les actuacions legals o  accions educatives,  que el centre està obligat a fer. 

Segona fase: (ANÀLISI DE LA INFORMACIÓ I MESURES A ADOPTAR)  

La  comissió de seguiment prendrà mesures: 
 
De protecció a la víctima(possibles mesures): 

-      Vigilància específica 
-      Tutoria individualitzada dels implicats 
-      Sol·licitar la col·laboració familiar per a la vigilància i el control dels seus fills 
-      Canvi de grup 
-      Mesures d’autoprotecció 
-  Accions educatives per als alumnes tant maltractat, com maltractador (mediacions; Xerra
 des educatives, habilitats socials, treball autoestima,...)  
-  Accions educatives per a les famílies de l’alumne tant maltractat, com maltractador. 
  



 Mesures correctores amb els maltractadors (possibles mesures): 
 

-      Petició de disculpes de forma oral i/o per escrit 
-      Participació en un procés de mediació 
-      Realització de treballs específics en horari no lectiu relacionats amb el mal causat amb autorit-
 zació familiar. 
-      Sol·licitar la col·laboració familiar per a la vigilància i control dels seus fills 
-      Realització de tasques relacionades amb la millora de la convivència en el centre 
-      Implicació en tasques socioeducatives 
-      Proposta de participació en programes específics d’habilitats socials 
-      Amonestació privada del tutor 
-      Amonestació privada per part e l’equip Directiu 
-      Seguiment periòdic per part de la cap d’estudis 
-      Seguiment periòdic per part de la psicopedagoga 
-      Canvi de grup 
-      Suspensió del dret a participar en activitats complementàries o extraescolars 
-      Suspensió del dret d’assistència al centre 
-      Apertura d’expedient disciplinari 
-  Modelatge positiu per part d’alumnat més gran del centre (delegats, mediadors, membres 
 Consell Escolar,...) 

Tercera fase: (REGISTRE PER ESCRIT D’ACORDS. PLA DE TREBALL)  

Quarta fase: (INTERVENCIÓ ESPECÍFICA DEL DEPARTAMENT DE PSICOPEDAGOGIA )  

-      Cal establir un pla de treball per escrit (Cap d’Estudis i Psicopedagògag EAP) que reculli les ac-
tuacions individuals amb tots els alumnes implicats (Víctimes, agressors, espectadors, grup classe, 
resta d’alumnat). Actuacions amb les famílies, actuacions amb els Equips Docents, responsables, 
temporalització, col·laboracions externes, recursos utilitzats, seguiment i avaluació del pla. 

-      Per tal d’evitar la recurrència del cas i afavorir l’eradicació es faran propostes d’actuacions 
( dinàmiques de grup, sociogrames, empoderament, treball a partir de vídeos i lectures,..)  que 
s’inclouran en la Pla d’Acció Tutorial del centre, així com treball de sensibilització en els Equips 
Docents,  Claustres i Consell Escolar.  




