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Intervenció dels nens i nenes del  Consell d’infants a l’audiència pública celebrada 

el 14 de juny de 2017 a l’Ajuntament de Sant Cugat. 

Bona tarda !                                                                                                                                                                                 

 

Senyora alcaldessa, regidors, regidores, mestres, familiars, companys i companyes. 

 

Som els nens i les nenes del Consell d’Infants que estem cursant cinquè i sisè de primària 

a 17 escoles de Sant Cugat del Vallès: Àgora, Avenç, Catalunya, Ciutat d’Alba, Collserola, 

Creanova, que s’ha incorporat aquest curs, Gerbert d’Orhlac, Hatikva, Joan Maragall, La 

Farga, La Floresta, L’Olivera, Pins del Vallès, Pureza de María, Santa Isabel, Thau i Viaró. 

 

Com cada any, en l’acte de constitució del Consell dels Infants, l’Ajuntament ens va 

proposar un tema per analitzar, opinar, debatre i proposar millores. 

 

Per aquest curs, l’encàrrec ha estat el de reflexionar sobre com combatre i evitar 

l’assetjament escolar, pensant i proposant accions per promoure la convivència i evitar 

situacions d’assetjament a les nostres escoles. 

 

Després d’un total de 8 sessions del Consell, amb la col·laboració dels nostres companys 

i companyes i del professorat de les nostres escoles, hem aconseguit portar-vos avui la 

feina que ens vau demanar. 

El tema d’aquest any ha estat molt interessant i profund. Ens ha fet debatre molt, i 

preguntar-nos més, i adonar-nos que és una qüestió molt delicada. 

 

Avui a més d’explicar-vos el què hem fet en les sessions, us presentarem tot un seguit 

de propostes que van dirigides a l’Ajuntament, a les escoles i fins i tot a nosaltres 

mateixos! Perquè considerem que és un tema que ens afecta a totes i a tots, i que 

tothom hem de col·laborar de forma molt estreta i conjunta. 
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Vam començar a parlar del tema el 23 de novembre de l’any passat, on ens vam poder 

conèixer tots els representants, els de cinquè, que s’han incorporat aquest curs,  i els de 

sisè, que seguim del curs passat. El primer dia va ser molt divertit, perquè vam estar fent 

jocs per conèixer-nos i aprendre’ns els noms, cosa gens fàcil, ja que som 34 nens i nenes! 

 

Anteriorment, però, ja ens havíem trobat a l’acte de constitució que es va celebrarar el 

9 de novembre. Us hem de confessar que en aquest acte estàvem una mica nerviosos, 

però la veritat és que amb la companyia de les nostres famílies, amics, del professorat, 

directors i directores, ens ho van fer més fàcil. 

 

Després dels jocs, encara vam tenir temps de dedicar una bona estona a explicar què en 

sabíem cadascun de nosaltres sobre el bullying, com ara: Què és el bullying? Quins tipus 

de bullying coneixíem? Què ens agradaria aprendre, conèixer, investigar sobre el 

bullying? 

 

Així doncs, el 23 de novembre, vam sortir amb l’encàrrec al cap, esperant la següent 

sessió per aclarir molts dubtes i començar a pensar i a donar-hi moltes voltes. 

 

En la següent sessió, la del 14 de desembre, ens vam dedicar a parlar sobre què és una 

situació de bullying, en quins casos podem parlar de bullying i en quins no i a aclarir 

quins tipus de bullying existeixen. Per a això, vam veure uns vídeos i vam parlar sobre 

què havíem entès d’aquells vídeos i de si crèiem que parlaven de situacions posibles, 

reals. Tots vam estar d’acord que sí. 

Aleshores vam començar a parlar de la diferència entre el que es pot considerar una 

broma, una baralla i una situació de bullying, de quins eren els límits i les diferències i 

ens vam començar a adonar que tot plegat és més complicat del què sembla. 

 

Vam començar a posar exemples i ens adonàvem que hi havia casos en els què no ens 

posàvem d’acord i que ens feien debatre molt. 
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Al final vàrem arribar a l’acord sobre que els punts de vista de qui pateix el bullying i el 

de qui el fa acostumen a ser diferents. Mentre un es sent agredit l’altre pot pensar que 

li està fent una broma. Per això és molt important que les demés persones: els companys 

i companyes, el professorat i els pares i les mares es posicionin i no pensin que és una 

cosa només entre les dues persones i ja està. 

 

En cas de dubte, creiem que el que diu la víctima és el que ha de tenir-se més en compte, 

perquè encara que qui fa bullying digui que és una broma, si a l’altra persona no li fa 

gràcia, no li ha de fer. 

 

En la resta de la sessió vam intentar classificar els diferents tipus de bullying i vam fer un 

mural per grups on hi sortissin els tipus de bullying que hi ha: el físic, el verbal, el social 

i el cibernètic, i vam classificar-los amb les seves característiques i la definició. 

 

Quan vam acabar, vam marxar cap a casa amb l’encàrrec de fer una vinyeta o un còmic 

del tipus de bullying que havíem treballat per portar-ho a les següents sessions. 

 

El 18 de gener ens vam tornar a trobar. Molts vam dur el què se’ns havia encarregat. Hi 

ha companys i companyes que dibuixen molt bé! 

 

Aquell dia, vam continuar treballant sobre els tipus de bullying, però aquest cop, a través 

de la preparació d’unes escenes per grups, on cada grup havia de pensar i escenificar un 

tipus de bullying diferent. 

 

Vam dedicar una bona estona a pensar i a plantejar les diverses situacions. Era com 

muntar una petita obra de teatre! 

 

Un cop les vam tenir pensades, les vam escenificar davant de la resta de companys i 

companyes. 

Després de mostrar cada escena, ens vam dedicar a analitzar-les. Era molt divertit, 

perquè mentre fèiem d’actors i actrius havíem de mantenir els nostres personatges per 

respondre el què ens preguntava el públic (o sigui, la resta de nosaltres). Vàrem fer-nos 
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preguntes entre nosaltres com, per exemple, com ens havíem sentit en el nostre paper, 

per què havíem actuat d’aquella manera, què crèiem que pensarien els altres del nostre 

personatge… 

 

En general, ens vàrem adonar que apareixien quatre tipus de personatges: la víctima, 

que podia ser una de sola o un grup de persones; l’agressor o agressora, que també 

podia ser una sola persona o tot un grup; les persones que presenciaven la situació i que 

no teníen més poder que la víctima o que l’agressor i altres persones, com mestres o 

pares i mares, que tenen més poder que la víctima o que l’agressor i que podien veure 

la situació o assebentar-se per altres persones. 

 

Inclús, vam aprofitar per pensar en possibles solucions a les situacions que es produien. 

Aleshores, si hi havia algú del públic que pensava que es podia fer alguna cosa diferent, 

sortia a escena, substituint a algún dels personatges, i intentava canviar el desenllaç de 

la història. 

 

Vàrem xerrar tant que aquell dia no vam poder representar totes les escenes preparades 

i vam haver de continuar el següent dia. 

 

Així és que, el 15 de febrer, vam continuar amb la sessió de teatre-fòrum que vam iniciar 

el dia anterior, i ens hi vam passar més de mitja sessió per acabar. Encara van sortir 

situacions més complexes, segurament perquè havíem tingut temps de pensar en més 

possibilitats, i van sortir situacions molt complicades i dolentes. Fins i tot, algun grup va 

fer que hi haguessin morts! 

 

Van sortir coses molt impactants, però que ens van fer pensar molt, discutir i opinar i 

sobretot, ser conscients que estàvem parlant de coses que poden fer molt de mal. 

Un cop vam acabar, l’última part d’aquell dia, per grups, vam pensar en una proposta 

de com es podria actuar amb cadascuna de les figures que vam reconèixer que es 

repetien en cada situació: qui ho pateix, qui ho presencia i qui ho produeix. 

Ens va donar temps a debatre-ho i a posar en comú les idees que teníem entre totes i 

tots. 
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Per acabar, els dinamitzadors ens van fer un nou encàrrec: aquest cop, havíem de 

demanar a les nostres escoles quin protocol d’actuació tenen en els casos de bullying i 

portar-ho a la següent sessió. 

 

I així vam començar el següent dia, el 15 de març, explicant-nos el què havíem 

aconseguit a cada escola. 

 

Hi va haver de tot! Alguns vam transmetre el què ens havien explicat els i les mestres, 

caps d’estudi, o directors i directores. D’altres, vam portar els fulls que ens van donar 

sobre com prevenir situacions de bullying. Uns altres van portar un protocol que la 

Generalitat havia proporcionat a l’escola, però de forma molt esquemàtica, en un sol 

full. 

 

En vam estar parlant una bona estona, i vam arribar a la conclusió que la informació que 

havíem aconseguit era molt poca, i que ens quedàvem amb la sensació que les escoles 

no tenen gaire definit com resoldre o què cal fer en situacions d’assetjament un cop ja 

han passat, doncs la majoria el què tenen són eines per intentar que no es produeixin. 

 

Davant d’això, vam començar a pensar en propostes per resoldre aquest problema, que 

al final us explicarem. 

 

El debat que es va generar aquell dia va ser molt llarg i hi vam dedicar l’hora i mitja 

sencera de la sessió. Havíem de pensar en trobar solucions però, al mateix temps, vèiem 

que gran part de les que dèiem les havien de fer els professors i professores i no teníem 

clar què en pensarien. 

 

Sobre la posició de les mestres vàrem debatre molt. Hi havia qui deia que havien de 

castigar qui fa bullying, uns altres que si ho fessin així seria pitjor perquè els agressors 

tindrien més ràbia i potser la descarregarien en la víctima i, si això passa, al final la 

víctima no dirà res a les mestres. Al final vàrem arribar a la conclusió que és important 
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que el bullyng sigui detectat quan està començant i que cal implicar a tots, a qui el pateix, 

a qui el fa i a qui el veu. 

 

Just després de Setmana Santa, el 19 d’abril, vam tenir la penúltima sessió i la vam 

començar amb una cosa completament diferent: vam decidir què volíem que es fes amb 

el pressupost participatiu infantil. La qüestió és que l’Ajuntament ens preguntava a què 

creiem que es podien dedicar un màxim de 5.000 euros en relació a les propostes que 

havíem fet el curs anterior sobre com millorar l’ús del parc de Collserola. 

 

De les diferents propostes que es van recollir, vàrem votar entre 3 opcions, que eren: 

- Arreglar la font que hi ha a l’entrada del Parc pel camí de Can Borrell. 

- Instal·lar un cartell educatiu gran, que expliqui com és el parc, amb dades de la 

flora i la fauna, amb els llocs i les hores on veure’ls o trobar rastres, i normes d’ús 

i conservació. 

- Fer uns cartells o uns fulletons sobre el parc i les normes d’ús i conservació, i 

distribuir-los a les escoles i al parc. 

 

L’opció clarament escollida, amb 28 vots a favor, va ser la segona, la del cartell educatiu 

gran. En segon lloc va quedar l’opció d’arreglar la font, amb 3 vots, i sense cap vot, 

l’opció de fer cartells o fulletons del parc. 

 

I després ens vam posar a desenvolupar el què havíem proposat el dia anterior pel què 

fa als canals i els mitjans que caldria utilitzar perquè a les escoles i a les famíies es parli 

del bullying, de com evitar-lo i del que es pot fer quan es produeix. 

 

De tots ells, els quals us exposarem a la part de les conclusions, vam dedicar un espai a 

pensar com podríem fer un vídeo que arribés a molta gent. I vam decidir que 

enregistraríem tot un seguit de frases que diríem a les persones implicades en una 

situació d’assetjament que ja havíem identificat anteriorment. 

Així que cadascun de nosaltres vam pensar en una frase que diríem a algú que es trobés 

en una de les 5 situacions següents: 

- Una víctima 
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- Un assetjador o assetjadora 

- Algú que observa la situació i que no intervé 

- Una o un mestre 

- Un pare o mare de la víctima 

 

Tractant-se de la penúltima sessió, vam marxar a casa amb un nou encàrrec: el de pensar 

en tot el què havíem estat aprenent i en quines propostes concretes crèiem que podríem 

fer sobre la temàtica del bullying. 

 

En la següent sessió, la del 17 de maig, i amb tota la informació de les frases escrites, 

se’n va fer una selecció, i vam enregistrar una frase cadascun de nosaltres que nosaltres 

mateixos havíem escrit. I aquest n’és el resultat. 

 

(PROJECCIÓ VÍDEO) 

 

Aquesta darrera sessió també va servir per exposar totes les idees que havíem tingut, 

tot el què pensàvem que havíem après, tots els dubtes que ens havien quedat... En 

definitiva, tot el què hem tret aquest any i amb tot el què ens quedem d’aquestes 

sessions de treball. 

I de tot el què vam comentar entre tots, vam elaborar les següents propostes que creiem 

que caldria considerar per a combatre i evitar l’assetjament escolar, que és allò que se’ns 

va encarregar: 

 

1. Difondre l’existència del bullying per tots els canals possibles: televisió, ràdio, 

premsa, cartells pel carrer... És important que tothom prengui consciència que 

existeix i que no s’amagui. Hem d’ajudar a les víctimes i a qui detecta situacions 

de bullying a dir-ho als mestres i a les famílies. 

2. Fer formació més específica al professorat. 

3. Fer formacions i cursos subvencionats per a familiars i per a tota la població en 

general. 

4. Crear instruccions i protocols per a les escoles més concrets, sobretot pel què fa 

a la resolució del conflicte un cop s’ha produit. 
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5. Posar a l’abast de tots els infants, especialment dels més petits i dels adolescents, 

el màxim de recursos possibles, amb formacions i explicacions a classe,... o 

també, per exemple, d’un número de telèfon on contactar, sobretot en el cas de 

la víctima, però també dels coneixedors o observadors. 

 

Considerem que la informació és bàsica per afrontar les situacions existents i que cal 

pensar, buscar i trobar solucions per a tots els casos, establint protocols d’actuació i fent 

sortir a la llum l’existència d’aquestes situacions. Que deixi de ser un tema que, de 

vegades, s’amaga i que se’n parli. Fer com si no existís i com si no passés res, només pot 

servir per allargar el problema. 

 

Per acabar, ens agradaria dir algunes de les nostres opinions del Consell dels Infants, 

com a valoració del curs. 

 

En general ens ho hem passat bé, tot i tractar-se d’un tema tan seriós com el de 

l’assetjament escolar. Hem tingut la sensació que ens posàvem una mica en la pell de 

persones adultes per una estona, i ens hem adonat que cal tenir molta informació, i 

també molta formació, per a poder decidir coses al respecte. 

 

Proposem que els propers cursos es barregin temes que siguin una mica més divertits i 

que nosaltres els poguem triar. 

 

Us volem donar les gràcies per donar-nos l’oportunitat de participar de temes tan 

interessants i que ens toquen tan d’aprop, de ser escoltats i de tenir la sensació que 

participem de millores per la nostra ciutat i la nostra gent. 

 

Moltes gràcies a tothom per a escoltar-nos i per la vostra assistència! 


