
 

 
 
 
 
 
Marta Jiménez Iborra, regidora del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de 
Catalunya a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a l'article 66.3 del 
Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciat durant el proper Ple 
municipal ordinari, en base als següents  
 
 
 
 
Antecedents  
 

L’escola és un dels espais de socialització més importants de què disposem, el 

lloc on els nostres infants i joves aprenen bona part dels valors necessaris per a la 

convivència i la cohesió social. També és el lloc on els infants i joves passen més 

hores al dia, i per tant, on més possibilitats hi ha de detectar problemes i 

disfuncions, tant a nivell individual com grupal, que poden arribar a condicionar 

negativament la seva personalitat adulta, si no s’hi dóna una resposta adequada. 

 

Tots els estudis coicideixen a firmar que un dels problemes més greus per a la 

convivència en l’entorn escolar és l’assetjament o bullying, que implica l’agressió 

continuada, verbal, psicològica, i en casos extrems física, entre iguals dins el grup 

de l’alumnat. També hi ha acord en el fet que, si bé els casos de bullying a l’etapa 

d’ensenyament secundari són més greus, també tenen una incidència menor 

percentualment, mentre que els casos que tenen lloc en l’etapa de primària són 

més nombrosos, si bé de gravetat generalment menor. 

 

Ara bé, el fet que els casos en l’etapa d’ensenyament secundari siguin més greus 

els fa probablement més visibles i fa que no es doni la importància que caldria a 

l’assetjament en l’etapa de primària, amb la falsa percepció que són “coses de 

nens” que amb l’edat se superen. En canvi, el fet que no es tallin aquests 

comportaments des de les etapes inicials és el que afavoreix que persisteixin en 

l’adolescència, havent perdut l’oportunitat de redreçar un comportament lesiu per a 

agredits i agressors quan encara l’infant és més receptiu a l’adquisició de valors i 

comportaments. 

 

A Gavà es va crear fa uns anys la Xarxa Gavà Educa, dins el marc del Projecte 

Educatiu de Ciutat (presentat el 2007), que té entre els seus principis transversals 

l’educació en valors. Trobem, per una banda, que el blog d’aquesta Xarxa està 

inactiu des de l’any 2012, amb la qual cosa no es pot saber quines accions o 



 

polítiques s’estan duent a terme; per altra banda, trobem que l’assetjament escolar 

és una realitat en els nostres centres educatius, i que no hi ha cap pla específic 

per lluitar-hi a nivell de ciutat, cosa que deixa en mans dels docents i les famílies la 

problemàtica, sense que cap centre ni família pugui donar resposta efectiva quan 

es troba amb el problema, més enllà d’intervencions puntuals amb poc impacte en 

el conjunt de la població escolar. 

 

 

Per aquests motius, formulem el següent  
 
 
Prec 
 
Instem el govern local a: 
 

1. Reactivar la Xarxa Gavà Educa i crear grups específics de treball per 
detectar noves necessitats i problemàtiques dins el conjunt de la comunitat 
educativa local. 

 
2. Incloure en els objectius i eixos d’actuació de la Xarxa Gavà Educa elaborar 

un protocol de detecció, tractament i mediació en casos d’assetjament 
escolar, amb especial incidència en l’etapa d’educació primària. 

 

Gavà, 15 de desembre de 2015 
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