
BULLYING 
 

Molts cops haureu sentit a dir la paraula assetjament o bullying. 

Què és el bullying? 

És l’ús de la força, d’abusar, d’amenaçar, pegar, o fer coses contra algú. Es 

també deixar apartada a una persona sense mirar-se-la o no fer-li ni mica de 

cas. 

L’assetjament és una cosa que es repeteix diàriament, dia sí, dia també. S’ha 

de recordar que ara a tot se’n diu bullying, i no és cert. És un comportament 

agressiu, i que, a vegades, el pots estar fent tu mateix, i sense donar-te’n 

compte. 

Això ha passat en la nostra escola, però no li vam fer pas volent, no ens 

havíem adonat, i havíem deixat sola a una persona, cada dia al pati, ell sol, i 

sense dir res, fins que una setmana, una mestra, ens va dir: 

Ei! Que no us adoneu que aquell nen sempre està sol. 

Nosaltres vam reflexionar ràpidament i vam intentar arreglar la nostra errada. A 

ell, ara, se’l veu més content, cada dia a l’hora del pati juga amb nosaltres i ja 

es relaciona més bé.  

Ves amb compte, perquè a vegades, sense voler, pots estar fent mal a una 

persona. 

Aquest conflicte, sovint, es pot crear per causa de: 



Per l’origen d’ algú, pel seu color de pell, per  les seves capacitats, pel seu pes, 

per la seva alçada, pel seu comportament... Per qualsevol cosa es pot crear un 

conflicte. 

Normalment, acostumen a ser un grup de persones contra un sol individu, el 

debiliten i li fan passar males estones.  

Principalment, si veus que a algú li estan fent aquest acte, ves a parlar amb ell, 

a veure com es sent, si el pots ajudar, i assegurat de que els seus pares ho 

sàpiguen.  

Seguidament, si és a l’escola on ho as vist, avisa al primer mestre que et trobis, 

perquè estigui al corrent. 

Finalment, parla amb els assetjadors, a veure si saben el que estan fent, i si se 

n’adonen de l’error que han comès. 

  

  

 

 


