
Assetjament escolar 

 
Abordatge Terapèutic Individual d'el menor afectat per 

Assetjament Moral Escolar 

       Per Marina Parés  
 

La correcta intervenció amb els afectats per AME, passa 

per aconseguir que l'alumne assetjat sigui el 

protagonista de la seva recuperació. "No és un malalt, 

sinó una persona danyada", per a això la intervenció 

terapèutica ha de dirigir-se a aconseguir tres objectius 

bàsics: la presa de consciència, la desactivació 

emocional i el fer front als que l'assetgen. Anem a 

veure-ho amb més detall: 

 

-Prendre consciència de la innocència. No hi ha ningú 

que mereixi ser fustigat o assetjat. La víctima arriba a 

creure que s'ho mereix i els seus companys pensen, pel 

mecanisme atribucional, que si és fustigada hi haurà 

motius per a això; fins i tot, la seva propis amics 

arriben a dubtar. El primer pas per a la recuperació 

d'una persona afectada per assetjament moral és que la 

víctima es reconegui a si mateixa innocent de la 

fustigació, per a això és imprescindible que així sigui 

percebuda per la seva terapeuta; posteriorment caldrà 

estendre el concepte d'innocència a la resta del seu 

entorn. Un terapeuta que no cregui en la innocència del 

seu pacient estarà perjudicant la recuperació de 

l'afectat per AME. 

 

-Realitzar una desactivació emocional per mantenir la 

calma necessària i transmetre la convicció de la pròpia 

innocència. És important no auto agredir-se, no 

barallar-se amb les persones estimades només per 

desfogar-se. Tampoc s'han de cometre errors, convé ser 



molt caut ja que, involuntàriament, es poden donar 

arguments als que li assetja. Un comença a desactivar 

emocionalment de la fustigació a què se li sotmet en la 

mesura que tot i les molèsties que això li causi, 

deixarà de fer-li mal, de fer-li mal l'ànima. És en 

aquest punt que és important el concepte d'assetjament 

moral, atès que arribar a preservar la interlocutòria 

concepte de la víctima està lligat a assimilar el 

vocable "moral" amb identitat personal o essència de 

l'propi ésser. 

 

-Fer davant dels que l'assetgen. No quedar-passiu davant 

de l'atac, però tampoc encarar-agressivament, ja que 

compromet la seva posició, perquè els fustigadors 

projecten que la persona no val, que està fora de si, 

etc. El més adequat, és mantenir una postura assertiva, 

acte afirmativa i una resposta organitzada. És en aquest 

punt que cal definir l'assetjament com psicològic, atès 

que les formes de manifestar-se són pròpies de la 

violència psicològica. Cal respondre a les accions dels 

fustigadors, encara que des d'una perspectiva no 

violenta. Un afectat per AME començarà a lluitar contra 

la violència psicològica sense caure en la violència 

reactiva. 

 
 
En espanyol en l'original. Traduït per Marina Parés. 
Qualsevol reproducció ha de citar l'autora i la font. 
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