El protocol sempre
començarà per una fase
de prevenció, basada en
el reforç de valors
positius i de les habilitats
personals i socials.

Es repren la intervenció des de la prevenció i l'autoaprenentatge

FASES DEL PROTOCOL PER LA
DETECCIÓ I INTERVENCIÓ
DAVANT SITUACIONS
D'ASSETJAMENT ENTRE IGUALS
ALS ESPAIS SOCIOEDUCATIUS I
DE LLEURE DEL NUS

Alteracions en les pautes d'alimentació
o son, pressència de tics nerviosos,
absentisme escolar, augment de l'ús de
la mentida i l'engany, problemes
d'autocontrol, canvis sobtats en l'estat
d'ànim, entre altres.

En la víctima

Respecte al grup d'iguals

Alguns indicadors poden ser

No es relacionen amb la víctima,
l'anomenen amb malnoms sovint,
rebutgen seure al seu costat,
coaccionen a les seves poques
amistats per tal que no interactuïn amb
la persona assetjada, entre altres.

Equip educatiu

1

Detecció mitjançant
l'observació d'indicadors
o una denúncia

Agents implicats

Comunicació amb

Grup d'iguals

Referent de l'infant

Coordinació del
Servei

Famílies

Supervisarà el pas a la següent fase i les tasques corresponents

Entrevista a l'alumnat implicat

2

Recollida
d'informació

Per part del/la referent i mitjançant

Resulta en

Entrevista a possibles espectadors/es

Informe de valoració

Entrevista a les famílies

La seva revisió comporta el pas a la següent fase

NO

3

Valoració del cas per
part de la Coordinació
del Servei

Existeix assetjament
entre iguals?
SI
Comunicació i
suport amb altres
entitats
especialitzades

Una resposta afirmativa comporta el pas a la següent fase

4

A qui es dirigeix?

Responsable de la seva
aplicació

1. Mesures urgents

Assetjador/a, víctima i
famílies

Coordinació i referent
de l'infant

2. Protecció a la víctima

Víctima

Coordinació i referent
de l'infant

3. Pla de treball

Assetjador/a, víctima i
grup d'iguals

Referent de l'infant

4. Treball amb les
famílies

Familiar de l'assetjador/a i
de la víctima

Coordinació i referent
de l'infant

5. Seguiment del cas

Assetjador/a, víctima i
grup d'iguals

Referent de l'infant

Intervenció

Fases

