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1 Txell Niñerola 

 

Qüestionari per l’alumnat (part I) 
 
Edat:  Sóc: Noi ( ) Noia ( )                               Grup:                             
 
Instruccions. A continuació trobaràs una sèrie de situacions d’ intimidació i 
maltractament entre companys/es que succeeixen en els centres escolars. Pensa en elles 
i  respon amb quina freqüència han passat en el teu centre o en la teva aula recentment. 
Disposes de  4 possibles opcions de resposta y només pots escollir una per a  cada  
situació. 
 
SITUACIONS      Mai  A vegades Sovint Molt 

Ignorar a algú        

Rebutjar a algú     

Impedir participar a algú     

Insultar a algú     

Posar mots que ofenen o ridiculitzen     

Parlar malament d’algú     

Amagar les coses d’algú     

Trencar les seves coses     

Robar les seves coses     

Pegar a algú     

Amenaçar a algú per ficar-li la por al cos     

Obligar a algú a fer coses que no vol 
amenaçant-lo 

    

Amenaçar a algú amb una arma, pals, navalles.     

 
Ara respon amb quina freqüència han participat o actuat  tu directament en aquestes 
situacions 
 
Disposes de  4 possibles opcions de resposta y només pots escollir una per a  cada  
situació. 
 
SITUACIONS     Mai A vegades Sovint Molt 

Ignorar a algú        

Rebutjar a algú     

Impedir participar a algú     

Insultar a algú     

Posar mots que ofenen o ridiculitzen     

Parlar malament d’algú     

Amagar les coses d’algú     

Trencar les seves coses     

Robar les seves coses     

Pegar a algú     

Amenaçar a algú per ficar-li la por al cos     

Obligar a algú a fer coses que no vol amenaçant-lo     

Amenaçar a algú amb una arma, pals, navalles.     
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QÜESTIONARI PER L’ALUMNAT (Part II) 
 
(Pots escollir més d’una resposta en cada pregunta) 
 
1. A quins llocs es solen produir aquestes situacions d’intimidació o 
maltractament? 
a. A la classe quan està algun professor/a. 
b. A la classe quan no hi ha cap professor/a. 
c. Als passadissos de l’ institut. 
d. Als lavabos 
e. Al pati quan vigila algun professor/a. 
f. Al pati quan no vigila cap professor/a. 
g. A prop de l’institut, al sortir de classe. 
h. Al carrer 
i. Altres llocs: 
 
2. Si algú t’intimida, parles  amb algú del que succeeix? 
a. Ningú m’intimida o maltracta. 
b. No parlo amb ningú. 
c. Parlo amb els professors/es 
d. Parlo amb la família. 
e. Parlo amb els companys. 
f. Parlo amb els meus amics. 
g. Parlo amb altres persones 
 
3. Qui sol parar les situacions d’intimidació o maltractament? 
a. Ningú. 
b. Algun professor/a o algun adult. 
c. Algun company o companya. 
d. No ho sé. 
e. Algun amic/ga 
f. Algú de la meva família 
g. Altres persones: 
 
4. Per què creus que alguns/es nois/es intimiden o maltracten a altres? 
a. Per molestar. 
b. Perquè es fiquen amb ells/es. 
c. Perquè són més forts/es. 
d. Per gastar una broma. 
e. Perquè tenen problemes en la seva família. 
f. Per sentir-se como un "líder" (important, admirat, etc.) 
g. Perquè tenen l’autoestima baixa 
h. Per cridar l’atenció. 
i. Altres raons: 
 
5. Quines solucions proposaries per a la millora de la convivència en el teu 
centre o en la teva aula? 
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QÜESTIONARI PER L’ALUMNAT (Part III) 
(Pots escollir més d’una resposta en cada pregunta, excepte en la primera)) 
 
1. En els conflictes que sorgeixen entre companys/es del centre o de l’aula  et 
consideres: 
a. El/La que sol rebre els insults, amenaces, cops, burles... 
b. El/La que sol burlar-se, amenaçar, pegar o insultar als altres. 
c. El/La que no rep ni tampoc fa res de l’anterior. 
 
2. Per què creus que alguns/es nois/es són maltractats per altres? 
a. Perquè son diferents. 
b. Perquè els  provoquen. 
c. Perquè  són dèbils. 
d. Perquè no  ho expliquen  a  ningú.. 
e. Perquè no tenen amics/gues i estan sols/es. 
f. Altres: 
 
3. Què sol passar  quan un company/a es assetjat? 
a. Que falta a classe. 
b. Que baixa el rendiment  escolar. 
c. Que es queda aïllat. 
d. Que baixa la seva autoestima. 
e. Que pren represàlies.  
f. Que no fa res. 
g. Que es canvia d’escola. 
h. Que està més nerviós/a 
i. Altres: 
 
4. Cóm creus que sol reaccionar els maltractats  amb els maltractadors/es? 
a. Els insulten. 
b. Els peguen.. 
c. Els amenacen. 
d. No fan res. 
e. Els eviten. 
f. Fer el mateix que l’agressor/a 
g. Altres: 
 
5. Per què penses que alguns/es noies/es maltractats/des no li diuen a ningú? 
a. Per por  a les represàlies dels  assetjadors. 
b. Per a no ser rebutjats pels company/es. 
c. Per a no ser etiquetats de “xivatos”. 
d. Perquè esperen que aviat els deixaran en pau. 
e. Per no preocupar a la família. 
f. Altres 
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I TU QUÈ FAS? 
 
Respon al costa de cada comportament:  mai -  a vegades -  sovint – molt 
     
1. Participo amb normalitat a classe 
2. Interrompo les explicacions del docent 
3. Em distrec amb facilitat 
4. Passo de treballar a l'aula 
5. Desobeeixo les instruccions del docent 
6. M'enfronto al professor 
7. Deterioro la taula o cadira: ratllant, trencant, etc. 
8. Molesto als companys durant les classes 
9. Insulto a la resta d'alumnes 
10. Intento justificar sempre els meus problemes de conducta 
11. Parlo quan no és procedent, no guardo el torn 
12. Presento rialles sense causa 
13. Deterioro les instal·lacions de l'aula: pissarra, parets, porta, paperera,.. 
14. Em barallo amb els altres 
15. M’aixeco sovint sense objectiu clar 
16. Provoco al professor 
17. Llenço objectes: papers, guix, etc. 
18. Agafo coses sense permís 
19. Desobeeixo les normes de classe 
20. Faig sorolls per a molestar: amb objectes, veu (xiular) 
21. Robo als altres 
22. Rebutjo l'escola 
23. Em burlo del professor 
24. Demano constantment anar al servei 
25. Crido durant les classes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


