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Introducció, definició

“Bullying és qualsevol comportament agressiu no desitjat per

un altre jove o grup de joves que no són familiars ni parelles

actuals, que implica una percepció de desequilibri de poder,

que és repetit o que és molt probable que siga repetit. Bullying

pot consistir en dany físic, psicològic, social o educatiu”

Gladden et al. (2014)



Introducció, tipus

Tipus:

• Físic: inclou el us de força física (ex. espentar, colpejar, escopir, etc.)

• Verbal: comunicació oral i/o escrita que causa dany (ex. burles, insults,
gestos, notes ofensives, etc.)

• Social: comportaments que busquen danyar la reputació i les relacions
socials (ex. aïllament social, difusió de rumors, etc.)

• Dany a la propietat: robatori, alteració o dany de propietats de l'afectat
amb l'objectiu de causar dany

• Cyberbullying: agressió amb l'ús de dispositius electrònics, especialment
mòbils i internet

Slonje y Smith (2008); 
Gladden et al. (2014)



Introducció, context

• Encara que el bullying sempre haja existit, no ho hem de
normalitzar i s'ha de considerar un problema important

• Passat: bullying en l'escola. Actualment: bullying durant tot el
temps (cyberbullying)

• Actualment existeix més diversitat, existint grups minoritaris de
major risc

• Açò causa un major risc de formació de grups ètnics (“bandes”)

Rivara i Le Menestrel (2016)



Introducció, context

• Problemes per a qui pateix el bullying a curt i llarg termini: estrès,

ansietat, depressió, hostilitat, dificultats de somni, migranyes,

alteració hormonal, alteració funció cerebral, abús de drogues i

alcohol, reducció del rendiment acadèmic, absentisme escolar,

traumes,...

• I per a qui realitza el bullying?

Rivara i Le Menestrel (2016)



Prevalença

• El Bullying afecta 18 - 31%

• Cyberbullying entre el 7 - 15%

• Aquestes proporcions són majors per a LGTB, i persones
amb discapacitat

Rivara i Le Menestrel (2016)



Prevalença

Alumnat xinés d’educació secundaria (N=6750)

Proporció de xiquets/es que han patit bullying en l’últim any:

• Bullying verbal = 49%

• Bullying social = 38%

• Bullying físic = 18%

• Cyberbullying = 14%

Song et al. (2019)



Prevalença

Alumnat xinés d’educació secundaria (N=6750)

Song et al. (2019)

Perfil amb major risc:

Xics

Minories ètniques

Famílies monoparentals

Amb pares que se barallen

Nous en la escola

Perfil amb menor risc:

Fills únics

Bona salut

Pares amb estudis

Bona situació econòmica

Bon rendiment acadèmic



Prevalença

Alumnat de 5 i 6º curs de primària Granada (N=409)

• 15%

• Durant la pràctica del futbol es
donen un gran percentatge
d’aquestos casos (60%)

• Diferencia amb estudiós anteriors:

• Edat

• El resultat depèn de la
percepció de l’alumnat

Chacón-Cubertos et al. (2015)



Prevalença
Rivara i Le Menestrel (2016)

12 años 18 años

Edat



Prevalença
Rivara i Le Menestrel (2016)

• La freqüència de rebre i propiciar el bullying
és major en xics que en xiques

• També és diferent el tipus:

• En xics és més freqüent el bullying físic i
verbal

• En xiques és més freqüent el bullying social

• El cyberbullying per el moment pareix ser
igual de freqüent en els dos gèneres

Gènere



Prevalença
Rivara i Le Menestrel (2016)
Koyanagi et al. (2019)

Índex de massa corporal



Prevalença

Rivara i Le Menestrel (2016)

Cercle de rols



Accions preventives

Rivara i Le Menestrel (2016)

Perspectiva
socioecològica



Accions preventives

Rivara i Le Menestrel (2016)

Perspectiva
socioecològica



Accions preventives
Rivara i Le Menestrel (2016)

Possibles accions preventives:

• Millorar el clima de l’escola/institut/centre

• Tindre un pla d’actuació per a la transició al centre del nou
alumne/a

• Accions de conscienciació LGTB

• En un centre educatiu, involucrar als xiquets en activitats
extraescolars esportives

• Conscienciació ús dispositius electrònics, temps visualitzant
contingut violent i sexual, ….

• Tallers d’entrenament d’emocions-socials



Accions preventives

Possibles accions preventives:

• Que se entenga que no es tanca els ulls al bullying

• Que no existisca el por a la denuncia

O’Connor i Graber (2014)



Educación física y bullying
O’Connor i Graber (2014)

• El context esportiu i d'educació física, pot ajudar
a reduir el bullying, però també pot ser un espai
on una part de l'alumnat siga humiliada
públicament

• Alguns xics i xiques poden ser humiliats en
educació física per no reflectir l'estereotip
masculí o femení, respectivament

• El professorat pot crear un ambient propici per al
bullying: burlant-se de l'alumnat menys hàbil,
ignorant comportaments, activitats o esports molt
agressius (ex. dodgeball)



Educació física i bullying
O’Connor i Graber (2014)

• Revisar mètodes d'ensenyament, currículum, material,
esports, etc.

• Estils per a tots els dominis de l'aprenentatge, per a no
valorar únicament l'execució, sinó també aspectes cognitius

• Fixar regles i rutines que disminuïsquen el bullying, algunes
relacionades amb el temps en el vestuari

• Promoure la responsabilitat social individual



Educació física i bullying
Guimarães Botelho (2009)



Educació física i bullying Guimarães Botelho i Prat Grau (2008)



Educació física i bullying Guimarães Botelho i Prat Grau (2008)



Hormazábal-Aguayo et al. (2019)

• Estudi d'intervenció amb 3 escoles, 146 xiquets/as

• Durant 8 setmanes, 5 vegades a la setmana es realitzava
una sessió d'activitat física abans de començar l'horari lectiu

• Les sessions van ser dissenyades per un Graduat en
Ciències de l'Esport, incloent esports i activitats
cooperatives, recreatives i activitats de dansa. Intensitat
mitjana-alta

• Es va reduir la probabilitat de patir bullying segons un
qüestionari

Educació física i bullying



Mendez et al. (2019)

>4 sessions a 
la setmana

Escala de 
agressivitat Sense efecte 

del gènere

Educació física i bullying



Stirling et al. (2011)
Educació física i bullying



Stirling et al. (2011)

Recomanacions si es té un/a atleta que experimenta bullying i parla
amb tú

1. Escolta atentament. El/l'atleta necessita saber
que està sent escoltat. Després de la conversa
apunta-ho tot

2. No parles malament de l'abusador. La
víctima a voltes confia en l'abusador o ho
valora, i pot intentar defensar-ho o no deixar
que s'investigue més sobre el tema

3. Anima-li. Que se senta còmode. L'objectiu és
obtenir tota la informació possible

Educació física i bullying



Stirling et al. (2011)

5. Dis-li que el bullying no és per la seua culpa.
Dis-li que aquestes content amb que t'ho haja
explicat i el valent que ha sigut en fer-ho.
Existeix una cultura del silenci en el bullying

6. Informa. Assegura't de la normativa de la teua
regió, però se sol haver d'informar als
organismes pertinents

7. Envia a l'atleta als professionals necessaris
(ex. terapeuta). Patir bullying té conseqüències

Educació física i bullying



Metodologia de l’ensenyament de l’activitat física i l’esport 2019/2020 
 

Activitat. 

Imagina que arribes a treballar a un institut com a professor/a de educació física i no més 
arribar et donen la responsabilitat de ser el/la cap de estudis. D'una banda veus que la resta 
de l'equip directiu i el professorat estan per la labor de realitzar accions conjuntes de centre 
així com d'innovació educativa. Encara que no veus que siga un centre problemàtic, t'adones 
que no hi ha accions de prevenció del bullying en marxa. En aquest context, decideixes 
realitzar un pla de prevenció del bullying, que incloga accions a tots els nivells:: 

• Accions de centre conjuntes en les quals s'incloguen a totes les assignatures. 
• Accions des de l'assignatura d'educació física en les quals s'incloguen tots els cursos. 
• Unitats didàctiques o sessions que tinguen el objectiu de disminuir la probabilitat que 

es produïsca bullying. 
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