
 
 

Dirigit a Isabel López Galera, alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament de Xixona 

Joan Arques Galiana, com a portaveu del Grup Municipal de Compromís per Xixona, 

sol·licita que en el següent plenari ordinari es debata i, si escau, s’aprove la següent 

MOCIÓ PER A LA PREVENCIÓ I LA INTERVENCIÓ EN EL BULLYING O ASSETJAMENT 
ESCOLAR 

 

Exposició de fets 

Hi ha consens en la nostra societat sobre la gravetat de las agressions en l’àmbit 

educatiu. Fenòmens com el bullying o assetjament escolar tenen greus conseqüències 

per a la salut física i psíquica de les víctimes. L’origen d’estes agressions es troba en 

actituds com la competitivitat ferotge, el menyspreu cap a la diferència (racial, física, 

lingüística, actitudinal...) o l’acarnissament cap als qui són catalogats –encertadament 

o no– com a dèbils.  

La prevenció d’esta xacra forma part de la lluita per la igualtat que han d’impulsar els 

poders públics, que no serà completa si no treballem al mateix temps contra tots els 

tipus de desigualtats, tinguen el nom que tinguen: masclisme, xenofòbia, homofòbia, 

racisme, supremacisme lingüístic... 

Correspon als poders públics, a la comunitat educativa i als pares i mares, intervindre 

davant d’estos fenòmens. Per això, considerem que l’Ajuntament de Xixona deu ser un 

protagonista actiu en la prevenció d’estos problemes. 

Atesos tots estos motius, Compromís per Xixona proposa que el Plenari de 

l’Ajuntament de Xixona prenga els següents 

Acords 

PRIMER. Organitzar més activitats de divulgació, dirigides a famílies i alumnat (que 

complementen les que promouen la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 

Esport i la Delegació del Govern al País Valencià, en aplicació del Pla de Prevenció de la 

Violència i Promoció de la Convivència), per a facilitar la detecció de l’assetjament 

escolar o bullying –físic o virtual– i aprendre a afrontar-lo i resoldre’l.  

SEGON. Elaborar una campanya de sensibilització dirigida a la comunitat escolar i a la 

població en general, mitjançant l’edició de fullets i l’aprofitament dels portals 

institucionals per a posar en relleu este problema concret. 



 
 

TERCER. Consolidar el pla integral de prevenció de l’assetjament escolar ja existent 

amb diversos canals de comunicació que faciliten la denúncia de les situacions 

d’assetjament i violència escolar entre l’alumnat. Per tant, caldrà habilitar i difondre 

convenientment un correu electrònic específic, que serà atés per una persona 

especialitzada i garantirà la discreció i, si escau, l’anonimat de l’alumne. 

QUART. Articular una comissió específica de l’assetjament escolar que  estiga integrada 

pels representants municipals en els Consells Escolars, partits polítics i forces de 

seguretat per poder estudiar totes les incidències detectades, com també les mesures 

adoptades i les propostes d’intervenció; i ometrà la més mínima al·lusió a la identitat 

de l’alumnat afectat, tant en el document oficial que es presente, com en les 

explicacions de caire oral. D’esta manera, este informe servirà d’experiència 

acumulada per a afrontar amb més coneixement de causa l’actuació a seguir en 

l’esdevenidor. 

CINQUÉ. Demanar a Conselleria que intensifique el pla integral existent, realitze més 

campanyes i dote amb més recursos (com per exemple un número de telèfon gratuït) 

per reduir a la més mínima expressió l’ assetjament escolar.  

 

Xixona, 25 de febrer de 2016 

 

 


