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ASSEMBLEA GENERAL DE
FAPAES 2022
El 17 de març vam celebrar l’Assemblea General
actual de FAPAES. D’una banda, vam fer una
Assemblea ordinària, en la qual s’hi van tractar
els temes preceptius:
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wElecció censors de comptes.
wAssumptes sobrevinguts
wTorn de paraules

wProjecte d’activitats exercici 2022.
Presentació i aprovació o revocació

D’altra banda, vam celebrar una Assemblea
extraordinària, en la qual vam votar l’aprovació
d’alguns canvis en les Estatuts de la federació.
Els nous Estatus han estat enviats a cada AMPA/
AFA i també els podeu trobar en aquest enllaç:
https://fapaes.cat/?page_id=1794

wPressupost exercici 2022. Presentació i
aprovació o revocació

Gràcies a totes les AMPA que us hi vau
connectar, per totes les vostres aportacions!

wMemòria d’Activitats exercici 2021.
Presentació i aprovació o revocació
wMemòria econòmica exercici 2021.
Presentació i aprovació o revocació

WEBINAR
“LA SALUT MENTAL I LES
EMOCIONS EN L’ADOLESCÈNCIA”
El dia 23 de Març vam organitzar aquest
webinar amb el Xavier Suárez, especialista
en serveis a adolescents i programes de salut
mental i emocions. Sabíem que responia a
l’interès de les famílies i la participació de 403
persones ens ho va confirmar. El Xavier Suárez
és llicenciat en infermeria i fa més de quaranta
anys que acompanya adolescents en aquest
àmbit.

Durant el webinar, es va parlar sobre el
benestar emocional en l’adolescència, així com
de la prevenció dels problemes psicològics i
l’enfortiment de la salut mental. Van aparèixer
aspectes com la bona gestió de les emocions
(és molt important parlar-ne!) i l’escolta atenta
i l’acceptació incondicional dels fills/es.
Fruit de la sessió ens hem plantejat
d’aconseguir 500.000 signatures, presentar-les
al Departament d’Educació i, d’aquesta manera,
obtenir el resultat desitjat: implantar un espai
per als joves i professors/es a l’aula, dins dels
instituts i en horari lectiu, amb la finalitat de
promoure i potenciar les emocions en aquestes
edats tan “especials”, d’entrada a la vida adulta.

L’objectiu principal del webinar era oferir
informació a les famílies respecte l’estreta
relació que hi ha entre l’estat emocional
i la salut mental dels nostres fills i filles
adolescents.

El webinar va ser organitzat per la Comissió
de Salut Mental de FAPAES, a qui felicitem
moltíssim. Sens dubte, és un pas més en
l’objectiu d’informar i donar veu a les famílies,
en aquest tema tant i tant important.
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-Assetjament escolar (2)
Les tres “C”
(Continuació de l’article publicat en el butlletí 31).

Algunes dades:
Un de cada quatre alumnes pateix algun tipus
d’assetjament al llarg de la seva escolaritat
(informes del Defensor del Pueblo i de l’OMS).
Quan els nens presenten alguna diferència,
el percentatge es dispara (en el cas de la
Síndrome d’Asperger, fins al 94 %).
Tipus de maltractament:
Segons estudis realitzats al País Basc, el tipus
de maltractament més estès, amb diferència,
és el maltractament verbal: insults, malnoms,
rumors, xafarderies... Malauradament, és també
el més “normalitzat”. Molts adults acostumen
a considerar que són “coses de nens” o que
“no n’hi ha per tant”. Sí que n’hi ha per tant:
humiliar els altres no és “cosa de nens”! No
hem de permetre ni els malnoms ni els insults
entre els nens, per molt habituals o inofensius
que ens puguin semblar, perquè ja sabem que
l’assetjament sempre va a més...
Com sabem si els nostres fills pateixen
assetjament escolar?
En l’informe del Defensor del Pueblo van
preguntar als nens “A qui demanes ajuda?”
Aquesta va ser la resposta: la majoria, el 60%,
demana ajuda als propis companys, el 14% a
les famílies, i només el 10% als professors. Està
clar: els adults ens n’assabentem sempre tard i
malament, quan ja hi ha molt, massa patiment
acumulat. Per això és molt necessari adonarnos-en com més aviat millor.
Des de NACE hem creat, per tal de detectar-lo
d’una manera senzilla, la regla de les 3 C:

Canvis. Ara passen coses que abans
no passaven: baixada de notes, pèrdua
o deteriorament freqüent del material
escolar, canvi d’itinerari per anar a l’escola,
desinterès per sortir o relacionar-se,
pèrdua d’amics, senyals al cos (blaus,
esgarrapades...) o a la roba (descosits, manca
de botons, pèrdua de peces...), irritabilitat
o mal humor a casa (protesta, no hi ha qui
l’aguanti...), plor aparentment injustificat...
Campanes. És a dir, absentisme. No vol
anar a l’escola, presenta la síndrome del
“diumenge a la tarda”, que no és altra cosa
que la somatització de l’angoixa i la por
(mal de cap o d’estómac, nàusees...). La
intensitat d’aquest símptomes acostuma a
ser proporcional al temps que porta patint la
situació, i es converteix en un clar indicador
de la gravetat de l’assetjament que està
patint la persona.
Cos. El cos no menteix. El nen s’encongeix,
mira a terra, vol passar desapercebut,
s’espanta fàcilment davant de qualsevol
gest, perd l’alegria i la lluentor dels ulls... Pot
també presentar trastorns de l’alimentació
(anorèxia, bulímia) i també autolesions
(talls a braços i cames). Cal prestar especial
atenció als qui porten màniga llarga, fins i
tot quan fa calor.
Quantes més “C” observem en el
comportament dels nois, més probabilitats hi
ha que estiguin patint assetjament escolar o
qualsevol altre tipus de maltractament.
Quant més temps passi patint bullying, pitjors
conseqüències hi pot haver; per això és
important la detecció precoç, saber-ho com
més aviat millor per acabar amb l’assetjament
i minimitzar les seqüeles en la persona que el
pateix (estrès post-traumàtic, fòbia social,
depressió, etc...).
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educatius

l En primer lloc, recollir per escrit tots
els fets de què tinguem notícia, amb la
màxima informació possible: persones
que hi ha intervingut dates, hores, fets,
informes -si existeixen- i tot el que
serveixi per documentar el que està
succeint.

-Assetjament escolar (i3)
La regla “ARA”
I ARA què?
Quan sabem que el nostre fill o filla està patint
assetjament, és el moment d’aplicar la regla de
l’ARA: Acollir, Recolzar i Actuar.

zAcollir:

Quan l’assetjament surt a la llum, és
probable que porti patint mesos o anys.
Per això, és molt important asseure’s,
mantenir una escolta activa, mostrar tot
l’interès del món i mantenir la calma. Cal
preguntar, posar-se a la seva pell i obtenir
tota la informació possible. Si jutgem o
donem consells precipitats, correm el risc
de tallar els canals de comunicació amb
ell, cosa que resultaria fatal perquè, en
el futur, no ens explicaria res del que li
passés.

zRecolzar:

Ha de saber que estem al seu costat i que
lluitarem junts per acabar amb aquesta
situació. Cal treballar AMB ell, no PER ell:
informar-lo de tot, fer-lo partícip de les
decisions que es prenguin, permetre que
sigui protagonista de tot allò que es vagi
fent per solucionar la situació… Si roman
al marge, no l’estem ajudant a elaborar
les seves pròpies defenses i autoestima,
aspecte fonamental per resoldre
satisfactòriament la situació d’assetjament
escolar.

zActuar:

Ja res no pot tornar a ser igual. Cal actuar
per canviar les coses i acabar amb el
patiment. Recomanem seguir aquests
passos:

l Amb aquesta informació, anar a parlar
amb el tutor i explicar-li els fets.
És important cenyir-se a aquests
fets i no entrar en polèmiques amb
els professors. La solució eficaç
de l’assetjament passa pel treball
conjunt escola-família. Cal una
bona coordinació per acabar amb el
problema.
l Si la resposta del tutor no és adequada,
demanar visita amb Direcció. Si la
Direcció no està receptiva, o dilata
les seves actuacions, o aquestes no
aconsegueixen frenar l’assetjament,
anar a Secretaria i demanar que
registrin l’escrit que hem elaborat. És
una manera d’oficialitzar la informació
perquè es converteixi en una prova
de la situació d’assetjament que està
vivint el menor.
l Buscar acords i adoptar mesures
concretes (No serveix el “ja vigilarem
més” o “estarem més atents”…). Per
exemple: Assignar a la víctima un
professor de referència, algun company
proper, separar físicament l’agredit
dels agressors, actuar sobre les famílies
i sobre la classe, etc.
l Vigilar-ne el compliment i informar de
qualsevol situació que es produeixi.
l Si amb això no n’hi ha prou, denunciar
la situació a Inspecció educativa i/o al
Síndic de Greuges.
l Si hi ha lesions, part de lesions i
denúncia a Policia.
Tal com recullen el Codi Penal i les diferents
disposicions que tenen a veure amb la infància,
els menors tenen DRET a una escola segura,
i l’escola té el DEURE de garantir aquesta
seguretat.
Davant de qualsevol dubte sobre què fer,
cerca l’ajuda necessària a través dels serveis
educatius a disposició dels centres o a través
de la nostra Associació NACE-No al Acoso
Escolar. Estarem encantats d’orientar-vos,
acompanyar-vos en els passos a donar i posar a
la vostra disposició tota la nostra experiència.
Carmen Cabestany
ASOCIACIÓN “NO AL ACOSO
ESCOLAR-NACE”
https://www.noalacoso.org/
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