
El rostre de l’assetjament 
escolar i del ciberassetjament a 
l’Estat espanyol
Segons els resultats de l’enquesta de Save The Children realitzada 
a 21.487 estudiants d’entre 12 i 16 anys sobre l’assetjament i el 
ciberassetjament escolar:

Un 9,3% dels estudiants enquestats considera que ha sofert assetjament tradicional en els dos últims 
mesos. 

Un 6,9% es considera víctima de ciberassetjament.

L’insult és la manifestació més recurrent de l’assetjament: 6 de cada 10 estudiants reconeix que algú els 
ha insultat i més de dos de cada deu ho sofreix freqüentment. A més de patir insults directes o indirectes, 
un assetjat pot ser víctima de rumors, robatori de les seves pertinences, amenaces, cops o exclusió.  

A les xarxes, l’insult és la forma de violència més recurrent: en els dos darrers mesos un de cada tres nens 
i nenes ha estat insultat per internet o mòbil. Entre les manifestacions d’assetjament relacionades amb 
noves tecnologies, un 6,3% reconeix que algú ha piratejat el seu compte en xarxes socials i s’ha fet passar 
per ell o ella.  

Un 5,4% dels enquestats reconeix haver assetjat a algú i un 3,3% reconeix ser responsable de 
ciberassetjament. Si s’apliquen aquests percentatges al total dels estudiants d’ESO d’instituts públics, 
64.000 i 39.000 alumnes es reconeixen coma assetjadors i ciberassetjadorsrespectivament.  

La meitat dels enquestats reconeix haver insultat o dit paraules ofensives a algú, i un de cada tres ha 
agredit físicament un altre menor d’edat. 

Un de cada quatre ha insultat per internet o pel mòbil, i gairebé un de cada deu ha amenaçat un altre nen o 
nena. 

Les noies surten pitjor parades: un 10,6% han sofert assetjament (enfront d’un 8% de nois), i un 8,5%, 
ciberassetjament (un 5,3% de nois). A més, entre ells és major el percentatge dels que es reconeixen com 
a agressors: un 6,3% dels nens ha assetjat un altre menor d’edat enfront d’un 3,5% de les nenes. Aquesta 
diferència persisteix respecte al ciberassetjament: un 4,5% dels nens ha estat ciberagressor enfront d’un 
3% d’elles.  

Als enquestats se’ls va preguntar com enfrontaven aquestes situacions i s’han identificat 5 estratègies 
diferents: 

1. Demanar ajuda;
2. Gestió interna (controlar la situació internament pensant en una altra cosa);
3. Revaloració (considerar l’abús des de l’humor o de forma positiva);
4. Enfrontar-ho negativament (fent el mateix a uns altres o consumint algun tipus de substància 
psicoactiva); 
5. Evitació (apagar el mòbil o anar-se’n). Les noies busquen més sovint ajuda o controlen internament la 
situació i en els nois preval més l’estratègia d’enfrontar-se o derevaluar l’assetjament (veient-ho des de 
l’humor, com una broma...).


