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Què significa acomiadar-se?

Per aprendre a acomiadar-nos d’una 
manera sana, el primer que hem de fer 
és comprendre el significat del comiat. 
Cada comiat és concebut com la mort 
d’una etapa, un procés de dol en el que 
es passen per diferents etapes fins ar-
ribar a integrar la pèrdua. 

El dol és un procés d’adaptació, un 
camí que totes les persones hem de 
transitar sempre que perdem a una 
persona estimada o quelcom valuós 
per nosaltres a la nostra vida. Al llarg 
del camí, és important aprendre a dir 
adeu i, sobre tot, aprendre a viure la 
pèrdua o el canvi de la manera més na-
tural i adaptativa possible. 

Habitualment, quan pensem en el dol, 
estem pensant automàticament en la 
mort d’un ésser estimat; però, vivim 
moltes pèrdues de molts tipus, algu-
nes més significatives que d’altres. En 
l’etapa de l’adolescència, també és 
necessari gestionar aquests dols, de la 
mateixa manera que quan ens afron-
tem a la pèrdua d’una persona estima-
da, encara que la intensitat emocional 
sigui menor. Cal tenir en compte que el 
propi procés de creixement de l’ésser 
humà comporta un dol. En psicologia, 
s’anomena el dol de la infància quan 
un/a infant entra a l’etapa de l’adoles-
cència. Aquest dol és necessari per 
la seva evolució i desenvolupament 
psicològic. Al llarg de la vida, vivim di-
ferents experiències de pèrdues per 

ruptures romàntiques, divorcis famili-
ars, trencament d’amistats, fracassos 
acadèmics, pèrdua d’il·lusions i somnis, 
migració a altres països, etc. La pan-
dèmia ocasionada per la COVID_19 
també ens ha obligat a gestionar la in-
certesa, modificar els plans, renunciar 
a desitjos o acomiadar-nos de perso-
nes sense poder dir-se adeu. 

L’educació rebuda sobre la mort co-
mença a l’entorn familiar. L’experiència 
de la pèrdua i del dol té una gran im-
portància ja que, en moltes ocasions, 
hi ha molts trastorns de salut mental 
(ansietat, depressió, somatitzacions, 
addiccions, etc.) que estan relacionats 
amb dols que no han sigut elaborats.  

Tota existència humana es troba mar-
cada per les pèrdues. Forma part de 
la nostra vida quotidiana haver d’aco-
miadar-nos de l’àvia o de l’avi que ha 
mort, l’amistat que es trasllada a viure 
a una altra ciutat o en un país diferent, 
el somni que mai es fa realitat, la re-
lació de parella que no funciona com 
m’hagués agradat, etc. Els nostres 
vincles afectius i la nostra realitat, real-
ment, són provisionals i viuen en la im-
permanencia. La capacitat de conviure 
i elaborar d’una manera constructiva 
és determinant per una bona qualitat 
de vida. Aquestes adaptacions a les 
pèrdues, o també es podrien anome-
nar canvis, formen part del creixement 
personal; de totes maneres, aquestes 
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És necessari recollir informació de l’experiència viscuda sense donar res per 
fet, recordar esdeveniments que van donar lloc a la pèrdua, el seu significat 
personal, l’espai que ocupa aquesta pèrdua en la meva vida, etc. 
 
Identificar el patiment emocional individual, és a dir, quines emocions em 
produeixen el dolor d’aquesta pèrdua com, per exemple, por, tristesa, alleu-
geriment, ràbia, alegria, vulnerabilitat, culpa o desolació. És necessari com-
prendre que poden aparèixer sentiments ambivalents, doncs és un bon mo-
ment per etiquetar-los. 
 
Expressar les emocions que apareixen amb alguna persona propera, empàtica 
i càlida és necessari per elaborar un dol. Reconèixer-les i sentir-les és part del 
camí de la sanació. 

“La llavor del dol és l’amor”
Sameet M. Kumar

experiències estan poc ateses i no se’ls 
hi dedica el temps, silenci, espai i re-
cursos necessaris. Totes les persones 
haurem de viure situacions de pèrdua; 
però, realment et sents preparat/da 
per créixer a través d’elles? 

El procés de dol és actiu, doncs s’ini-
cia amb la commoció i un dolor inicial, 

que ocasiona emocions molt inten-
ses, i continua descendent de forma 
progressiva a mesura que va passant 
el temps i del que fem amb aquest 
temps. Per afrontar un dol de forma 
activa, cal posar paraules a les emo-
cions, demanar consol i rebre amor 
i cura necessaris perquè la ferida de 
l’ànima es vagi guarint. Com ho podem 
fer?
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Què ens dificulta una adequada elabo-
ració del dol? Les idees i mites sobre el 
dol en persones adolescents ens por-
ta, en massa ocasions, a que estiguin 
lluny de l’entorn de la mort com una 
estratègia aparent de protecció, pen-

sant que evitaran el patiment que, com 
a persones adultes, estem experimen-
tant. Segons la investigació i la pràcti-
ca, us volem exposar alguns dels mites 
més comuns: 

 “És necessari protegir-lxs per a que no sentin dolor ni patiment, per això és 
millor no mostrar el nostre dolor” No hi ha res que impedeixi el dolor i pati-
ment d’una pèrdua significativa. Si consideres que l’exclusió de viure aques-
ta experiència com una forma de protecció necessària, val la pena tenir en 
compte que no els hi permetrà desenvolupar les habilitats necessàries que 
hauran d’utilitzar per afrontar situacions difícils a la seva vida. La veritable for-
talesa està en prendre consciència del que necessiten les emocions, enlloc 
de creure ingènuament que tenim la capacitat de suprimir el que sentim, en 
funció de si és agradable o desagradable. Donar un espai per a que s’expres-
sin i comparteixin les seves emocions o participar dels rituals que permeten 
acomiadar-se són les millors opcions. 

 “És millor que no vinguin al tanatori, funeral i/o cementiri perquè els hi pro-
vocarà un trauma, per això és millor que no vinguin” El fet que estiguin pre-
sents en el tanatori i/o en el funeral ajuda als més joves a fer real la mort de 
l’ésser estimat. Quan pateixen l’exclusió dels rituals, poden arribar a sentir que 
no formen part de la família i que el seu dolor és menys important. Des de la 
psicologia infanto-juvenil, es considera que, a partir dels 6 anys, és conve-
nient oferir la possibilitat de participar en la visita al tanatori i/o funeral. 
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Per acompanyar adequadament a una persona adolescent, abans és neces-
sari comprendre la seva concepció de la mort. La comprensió de la mort i de 
la necessitat d’elaborar un dol és similar a la d’una persona adulta, així com les 
reacciones. Hi ha una diferència important que fa referència a la intensitat en 
la que viu les emocions. 

L’adolescència és una etapa de crisi i dol evolutiu, és una etapa de canvi i 
transició cap al món adult. Això pot significar l’aparició de més conflictes amb 
l’autoritat, representada pels pares. Aquesta realitat pot donar lloc a intensos 
sentiments de culpa quan un dels dos progenitors mor. 

És molt possible que no vulguin compartir les seves emocions ocasionades 
per la pèrdua amb persones adultes ja que poden considerar que no necessi-
ten als demés o tinguin por a mostrar-se vulnerables. 

El mateix passa amb les seves amistats ja que no volen ser diferents dels seus 
iguals i mostrar les seves fortaleses, poden sentir por que, si expressen do-
lor després d’una pèrdua, es pugui interpretar com un signe de debilitat o 
incomprensió per part de companys/es. Si no volen parlar amb vosaltres, en-
coratjar a que en parlin amb algú del seu entorn més proper els pot ajudar, 
comprenent que són experiències que també poden viure. 

Cal entendre que, si no explica el que li passa o no manifesta dolor, no signi-
fica que no ho senti. És necessari que tingui un bon acompanyament i sinto-
nitzar amb el que està sentint sense judicis ni retrets. Validar el que estan fent 
és clau per no sentir-se qüestionat/da. Que no expliquin o manifestin dolor no 
significa que no el sentin. 

Saber comunicar la pèrdua és clau per iniciar el procés de dol. És preferible 
que sigui un dels pares, familiar proper o una persona emocionalment sig-
nificativa. És important que no se’n assabenti per altres persones, terceres 
persones o una trucada telefònica. Per això, val la pena comunicar-ho el més 
aviat possible. 

Què poder fer per acompanyar en el procés 
del dol? 
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El millor lloc per comunicar la mort d’una persona propera és aquell que sigui si-
lenciós i sense interrupcions. És preferible que sigui un espai familiar per part de 
la persona adolescent. Disposar del temps necessari per parlar-ne i estar pre-
sent permet estar en una predisposició d’escolta, seguretat i confiança. Sentir el 
suport emocional permet que es pugui expressar de forma genuïna i compartir 
les seves vivències sentint-se acompanyat/da. 

Utilitzar un to de veu càlid i un contacte físic apropiat, parlar de forma clara 
sense explicacions abstractes, interessar-se pels seus sentiments i pensaments 
sobre el que ha passat, donar-li temps per a que ho pugui anar digerint si neces-
sita estar sol/a, preguntar directament pels seus dubtes i/o recordar a la persona 
morta són estratègies que afavoreixen una bona comunicació verbal i no verbal. 

Comunicar-ho de forma adequada facilita a que pugui començar a elaborar el 
dol i pugui participar en els rituals per acomiadar a la persona que s’ha mort. 
Transmetre que la mort pot ser difícil de digerir, sobre tot, si és una persona molt 
estimada i valorada. 

Dedicar-li atenció a altres pèrdues mostrant preocupació per aquella amistat 
que s’ha anat a viure fora o ha canviat d’institut, un canvi de casa perquè s’ha 
quedat petita, la separació dels pares o una ruptura de parella. Això ens pot 
ajudar a adaptar-nos amb més facilitat a les pèrdues més importants de la vida. 

Respectar el ritme d’elaboració del dol és imprescindible per acompanyar ade-
quadament. Dir-li a la persona adolescent el que ha de fer per avançar en el pro-
cés de dol no és el més idoni. Forçar que una persona adolescent faci activitats, 
donar-li pressa o jutjar que està estancat/da permeten tancar la porta a l’escolta 
i la comprensió empàtica. 

Abraçar els canvis és una forma de no resistir-se al patiment. Val la pena buscar 
les oportunitats que apareixen en els canvis identificant les pèrdues i també els 
guanys associats. 

Veure pel·lícules que tracten sobre la mort, el dol i la pèrdua poden ajudar a 
parlar-ne posteriorment en família. Et recomanen les pel·lícules “Mi chica” (1992) 
que aborda el dol de la mort de la mare d’una noia adolescent, “Planta 4ª” (2003) 
sobre les fortaleses i dificultats d’un grup d’adolescents que tenen càncer, “Up” 
(2009) que tracta de la relació entre un nen i un home que ha perdut a la seva 
dona i “Los descendientes” (2011) on apareixen diferents formes d’afrontar la 
pèrdua de la mare i la parella. 
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No amaguis les teves emocions per a que el teu fill o la teva filla adolescent 
pugui sentir legitimitat davant la tristesa, el dolor  o la ràbia. Us pot ajudar, fins 
i tot, expressar el plor o l’enuig plegats com una forma de canalitzar de forma 
alliberadora el que esteu sentint.

No és necessari que sàpigues què dir o que fer perquè tu també estàs vivint 
la mateixa pèrdua i et sents afectat/da pel que està passant. El més important 
és que percebi que estàs allà per a que se senti escoltat/da i recolzat/da. En 
cas que detectis que necessita ajuda professional, li pots suggerir aquesta 
possibilitat. 

No és un bon moment per parlar de Déu o d’altres aspectes que no formen 
part de la cultura familiar, el que es transmet ha de tenir coherència amb les 
creences familiars. 

Utilitzar frases de consol com “hi ha altres peixos al mar”, “sé com et sents” 
o “és llei de vida” dificulta l’acompanyament en el dol. És més reconfortant 
establir un contacte físic adequat posant el braç sobre l’espatlla o donant-li 
una abraçada quan les paraules es queden curtes. 

Suggerir que el temps cura les ferides no és cert perquè el procés de dol 
requereix un paper més actiu del que expressa aquesta afirmació. Cal esperar 
que vindran moments difícils amb una actitud que permeti afrontar el pa-
timent i les decisions que vindran durant els mesos posteriors a la pèrdua. 
El millor que es pot oferir és prendre la iniciativa i preguntar <com et sents 
avui?> o <he estat pensant en tu avui, com et trobes? Tens ganes de par-
lar-ne?>. Escoltar el 80% del temps i parlar només un 20% ens ajuda a dedicar 
el temps necessari per escoltar les seves preocupacions més profundes. 

Els i les adolescents amb diversitat funcional no necessiten ser exclosos/es ni 
ser sobreprotegits/des de la realitat que estan vivint. Necessiten tenir espais 
d’escolta, validació, cura i acompanyament ajudant-los a sostenir i superar les 
situacions difícils a la vida. El més adequat és que tinguin informació del que 
ha passat, escollir si desitgen participar en algun ritual de comiat i de quina 
manera. 

Què hem d’evitar?
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La salut 
mental a 
l’adolescència  

GUIA DIDÀCTICA
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Què en sabem de la salut mental 
a l’adolescència?

La salut mental en l’adolescència és 
un tema amb una necessitat urgent de 
ser atès per la societat actual ja que la 
prevalença de patir algun problema de 
salut mental en aquestes edats és del 
10 - 20%, segons la OMS. Tanmateix, si 
tenim en compte que molts trastorns 
mentals s’originen abans dels 14 anys 
i que més del 70% inicia abans dels 18, 
és necessari parlar, informar i consci-
enciar.

Si tenim en compte la prevalença dels 
problemes de salut mental, és relle-
vant veure el poc coneixement que hi 
ha sobre aquest tema i la poca infor-
mació que s’ofereix a la gent jove, si ho 
comparem amb altres problemàtiques 
o malalties. El primer obstacle que ens 
trobem és que la salut mental és un 
tema tabú a la nostra societat i de la 
qual no es parla obertament amb els 
altres. Això és degut a la falta d’infor-
mació i als prejudicis negatius que se’n 
deriven i dels quals es generen estere-
otips que provoquen encara més ta-
bús i desinformació.

La salut mental continua sent un estig-
ma social, malgrat és un aspecte que 
varia al llarg de la nostra vida, segons 
les situacions a les que fem front i es 
considera habitual tenir algun proble-
ma de salut mental segons la OMS, ja 
que 1 de cada 4 persones ho experi-
mentarà durant la seva vida. Per aquest 
motiu, és important puntualitzar què 
entenem per salut mental.  

¿QUÈ ES UN PROBLEMA 
DE SALUT MENTAL?

Alteració emocional, cognitiva 
i/o del comportament que afec-
ta a nivell psicològic com pot ser 
l’emoció, la motivació, la forma 
de pensar i d’actuar, la forma de 
percebre les coses, la sensació, 
l’aprenentatge o la forma de co-
municar-se. Aquesta situació 
dificulta que la persona pugui 
interaccionar de forma adequa-
da amb el seu entorn i li genera 
malestar.

“No hi ha salut 
sense salut mental”
Organització 
Mundial de la Salut 
(OMS)
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Malgrat les xifres que demostren la 
quantitat de persones que poden estar 
experimentant aquesta situació, enca-
ra es pateix en silenci degut a l’estigma 
social. Si posem la mirada a l’adoles-
cència, s’enfronten a constants reptes 
en el seu dia a dia que solen viure de 
forma estressant i que produeixen risc 
de tenir algun problema de salut men-
tal. Per exemple, l’assetjament escolar, 
l’aparició de trastorns mentals, trau-
mes, suïcidi, discriminació per orienta-
ció sexual o identitat de gènere, sepa-
ració dels pares, entre d’altres. 

L’estigma que es genera davant dels problemes de salut mental és un gran obsta-
cle per la seva superació i pel seu reconeixement. Per aquest motiu, és fonamental 
educar entorn a la salut mental des de la infantesa i donar visibilitat a aquest tipus 
de problemàtica. 

Quan una persona pateix un problema 
de salut mental, és molt possible que 
pugui sentir-se aïllada, exhausta per 
les situacions de la vida quotidiana, 
frustrada per la falta de comprensió, 
decaiguda i amb alts nivells d’estrès. 
Aquesta falta de comprensió per part 
de la societat i del grup d’iguals ge-
nera actituds, creences i prejudicis i, 
conseqüentment, genera rebuig de 
les persones que són percebudes com 
diferents a la resta.

Algunes de les actituds i conductes que contribueixen a generar aquest es-
tigma poden ser:

No voler vincular-se amb persones que pateixen algun trastorn o problema 
de salut mental

Etiquetar de forma negativa a persones que pateixen aquesta situació

Fer associacions errònies com per exemple, trastorn, exclusió social o 
violència

Burlar-se i menysprear a les persones que no s’adapten als estàndards socials

Patologitzar la diversitat

Jutjar i discriminar per l’aparença física o emocional 
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EDUCAR EN SALUT MENTAL 

Donar a conèixer quins són els problemes més comuns de salut mental i 
quines són les seves causes amb l’objectiu d’estar informats i donar visibilitat. 
Si el nostre fill o filla adolescent pateix un problema de salut mental, és reco-
manable explicar-li en què consisteix, quines poden ser les causes i com pot 
tractar-se per alleujar el seu malestar. Parlar-ne amb professionals en forma 
d’assessorament pot ajudar a enfocar aquesta actitud empàtica i comprensi-
va. Amagar-se i evitar acceptar el problema pot generar encara més estigma 
i aïllament. 

NORMALITZAR ELS CANVIS D’ESTAT D’ÀNIM

No trobar-se bé en algun moment és normal i hem de transmetre aquest 
missatge per tal d’acceptar que és possible que necessitem ajuda en algun 
moment. És aconsellable dir frases com “no passa res per plorar, tothom ho 
fa quan no ens trobem bé i ens ajuda a alliberar tensió”, en lloc de “no ploris 
més que fas molt mala cara”. Acceptar que tots tenim canvis en l’estat d’ànim 
reforça trobin a les persones adultes més accessibles i properes. 

DESMUNTAR MITES SOBRE ELS TRASTORNS MENTALS

Cal desmuntar els mites més comuns sobre la salut mental i trastorns mentals 
per superar l’estigma social que vivim. 

 Les persones que tenen un trastorn mental són perilloses o violentes

 Els problemes de salut mental només afecten a algunes persones

 Un trastorn mental és incurable i dura tota la vida 

 Trastorn mental és sinònim de discapacitat 

 

Què podem fer? 
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CUIDAR EL LLENGUATGE 

És imprescindible posar atenció en la forma de comunicar-se i parlar sobre 
els problemes de salut mental, ja que els pares i mares són un referent pels 
fills i filles:

Parlar de persones amb un trastorn mental i no dir paraules com “boig”,  
“malalt/a”, “psicòpata” o “pertorbat/da”.

Evitar paraules plenes d’estigma com per exemple “manicomi” o “psi-
quiàtric” i canviar-les per “centre de salut mental”. 

Referir-nos a les persones amb algun trastorn amb el seu diagnòstic, 
per exemple, enlloc de dir “esquizofrènic”, “depressiu” o “anorèxic”, 
seria més convenient dir “una persona amb esquizofrènia”, “una perso-
na que està patint una depressió” o “una persona amb un trastorn de 
la conducta alimentària”. 

Evitar termes que fan referencia a la salut mental per parlar sobre algu-
na situació quotidiana per evitar la patologització, per exemple, “el dia 
és depriment”, “estàs paranoic”, “estàs anorèxic” o “sembles bipolar”. 

EVITAR LES ETIQUETES

Tractar als i a les joves amb un diagnòstic o un problema de salut mental en 
base a això és un acte estigmatitzant i discriminatori. Els fills i filles són molt 
més que aquesta etiqueta i hem d’evitar que s’englobin sota un mateix con-
cepte. Per exemple, si el nostre fill/a pateix Trastorn per Dèficit d’Atenció i 
Hiperactivitat (TDAH), és convenient evitar parlar d’ell/a a través del trastorn 
com si fos l’únic aspecte que el definís. A més, podem cometre l’error d’asso-
ciar quelcom que ha fet malament directa o indirectament amb el problema 
de salut mental. Sovint una cosa no té a veure amb una altra, ja que totes les 
persones, tinguem o no tinguem un trastorn mental, cometem errors.

OFERIR I/O BUSCAR AJUDA O ASSESSORAMENT

Si coneixem a algú que estigui patint un problema de salut mental o vi-
vim aquesta experiència en la família, és important saber escoltar, atendre 
i acompanyar amb comprensió. Si es considera necessari, podem demanar 
assessorament a professionals de salut mental (psicologia o psiquiatria) per 
resoldre els dubtes. Aquesta actitud ensenyarà als fills i a les filles a saber fer 
costat quan ho necessitem. 
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Evitar la sobreprotecció 
Si experimenten a la família problemes de salut mental, és important no so-
breprotegir als fills i a les filles amb l’objectiu de transmetre seguretat i con-
fiança per normalitzar aquesta vivència. Tanmateix, si coneixem persones del 
nostre voltant que visquin aquesta situació, és important fomentar la interac-
ció i la necessitat de comprendre el que estan vivint. 

Evitar tractar amb paternalisme i excessiva compassió
Existeix la tendència a tractar de forma excessivament amable i condescen-
dent a les persones que pateixen algun problema de salut mental. És recoma-
nable evitar aquestes actituds ja que fomenten la discriminació. 

Evitar transmetre incapacitat per responsabilitzar-se 
Patir un problema de salut mental no implica necessàriament que no es pugui 
aconseguir les fites de la vida diària o els objectius que es proposin. 

Evitar les conductes de rebuig i evitació
Per tal de fomentar la integració i inclusió de les persones amb problemes 
de salut mental, cal evitar conductes de rebuig i que evitin el contacte amb 
aquestes. 

Evitar conductes i actituds que fomenten amagar els problemes de salut 
mental
Si els nostres fills o filles pateixen aquest tipus de problema és important que 
el missatge que els hi transmetem no sigui d’amagar i evitar la situació, ja 
que això pot generar un sentiment de sentir-se diferent a la resta, aïllament, 
por o confusió. És recomanable parlar obertament i amb claredat sobre la 
problemàtica i, si és necessari, buscar assessorament per comprendre millor 
la situació. 

Com podem evitar l’estigma?
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Com prevenir 
situacions 
de bullying 
des de casa?

GUIA DIDÀCTICA
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 Què és el bullying?

Bullying és un terme anglosaxó  que 
podem entendre  com a intimidació, 
i que podem traduir per assetjament 
escolar o maltractament entre iguals, 
sent descrit com un comportament 
ofensiu, propiciant maltractament fí-
sic, psicològic i verbal que es duu a 
terme entre iguals. Per tant, quan par-
lem d’assetjament escolar o bullying 
fem referència a una conducta de 
persecució física i/o psicològica que 
realitza un/una estudiant o un grup de 
l’alumnat, contra una altra persona. Es 
tracta d’una acció negativa, contínua i 
intencionada que crea una relació de 
domini-submissió.

El Bullying es caracteritza per la coac-
ció intimidació o abús que realitza un 
alumne, una alumna o un grup d’alum-
nat contra d’altres, en una situació 

d’indefensió, convertint-lo en la seva 
víctima, mitjançant continus atacs in-
timidatoris. Aquests atacs es duen a 
terme de forma repetida i duradora en 
el temps podent donar-se durant dies, 
setmanes, mesos o fins i tot anys.

És important recalcar que, les con-
ductes violentes són emeses per una 
companya o company, però cal tenir 
en compte que aquest/aquesta, acos-
tuma a tenir recolzament d’altres per-
sones, podent ser la víctima agredida 
per una o diverses persones.

Les conductes d’assetjament es po-
den realitzar també a través d’internet, 
utilitzant les xarxes socials, els grups 
de whatsapp, plataformes virtuals, et-
cètera.
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Quines són les característiques del bullying?

Indefensió de la víctima. La víctima se sent acorralada i indefensa davant les 
contínues conductes intimidatòries que pateix, bé perquè és físicament me-
nor que la persona agressora, o perquè adopta una conducta passiva davant 
d’ell o d’ella, per por de futures conseqüències.

Absència de provocació de la víctima. Aquesta és una de les peculiaritats 
més rellevants a l’hora de parlar d’una situació d’assetjament. Aquesta carac-
terística es resumeix en una frase: «la víctima mai és culpable». La persona 
assetjada no provoca a la persona agressora ni duu a terme comportaments 
ofensius contra ella. Tampoc hi ha conflictes previs entre ells que puguin des-
encadenar una situació d’assetjament escolar.

Desequilibri entre  la persona assetjada i l’assetjadora. Es considera a la per-
sona assetjada més feble que a la segona. Això vol dir que existeix desigualtat 
física (diferència en força o edat), desigualtat psicològica (la persona agres-
sora aconsegueix que la seva víctima adopti un sentiment d’inferioritat i por 
per les conductes violentes rebudes) i/o desigualtat social (popularitat de la 
persona agressora).

Complicitat, passivitat o ignorància de l’entorn. Aquests tres fets es produei-
xen, respectivament, bé perquè les persones de l’entorn secunden i aproven 
el que fa la persona agressora, adoptant una actitud favorable i partidària de 
la intimidació, bé perquè tenen por de defensar a la víctima, o finalment per-
què les persones que tenen al voltant (grup classe, professorat, i pares/mares) 
no són conscients de l’existència d’assetjament escolar en si, o desconeixen 
els tipus d’agressions i els criteris que poden considerar-se per a catalogar a 
una situació de violència, com a assetjament escolar.

Persistència en el temps. Aquesta situació de desigualtat de poder, es duu a 
terme de manera sistemàtica i reiterada, la qual cosa augmenta el malestar 
de la víctima, ja que és conscient que les agressions intimidatòries tornaran a 
repetir-se una vegada i una altra. Això influeix en el deteriorament de l’àmbit 
emocional, social, acadèmic i familiar de la persona afectada.
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Tipus de conductes en el bullying

VIOLÈNCIA FÍSICA

VIOLÈNCIA PSICOLÒGICA

VIOLÈNCIA VERBAL 

VIOLÈNCIA SEXUAL 

VIOLÈNCIA SOCIAL  

Cops de puny, escopinades, puntades, 
pessigar, cops amb objectes, estirades 
de pèl i manotades.

Amenaces, humiliacions, demanda de 
favors, xantatge, victimisme, joc amb 
els sentiments i febleses de la víctima, 
reclusió i tancament.

Insults, malnoms, burles, xantatges, pa-
raules de menyspreu, riures i etiquetes.

Assetjament, fustigació, manipulació, 
coerció i agressió sexual.

Dins del grup: 
Menyspreu, desvaloració del punt de 
vista, prohibició per a prendre decisi-
ons i restricció de la possibilitat d’ex-
pressar-se.

Fora del grup:
Aïllament, bloqueig i exclusió social, 
marginació i solitud.
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7 Claus per anticipar-se al bullying

Comprendre als nostres fills i a les nostres filles: entendre la seva realitat, a 
nivell escolar, relacional, familiar, i a nivell personal, és a dir, no només par-
lant de l’escola o l’institut. És important que vegin que, no només els estudis i 
el rendiment acadèmic, compten per a vosaltres. Crear moments d’intimitat 
i espais de comunicació permet que se sentin amb confiança per abordar 
qualsevol tema.

Empatitzar amb ells i elles: facilita la sensació de sentir-se compresos/es. 
Això facilitarà que s’obrin a l’espai familiar i podran demanar suport i ajuda 
en les situacions difícils. Explicar vivències pròpies, anècdotes, dificultats, in-
seguretats i situacions difícils viscudes en la pròpia adolescència poden ser 
bones aliades. 

Compartir activitats en el temps lliure: és important incloure els seus interes-
sos en els espais d’oci familiar fomentant la pertinença familiar i el reconeixe-
ment de la seva identitat. Poden, fins i tot, aparèixer aficions comuns establint 
vincles de major complicitat i  intimitat dins la família. 

Estar pendents de senyals i de canvis en la seva conducta: ens poden alertar 
d’algun problema, i oferir poder parlar obre això que els està passant, i millor 
encara, oferir un espai per escoltar allò que intuïm, és una situació difícil. Els 
canvis poden ser físics (maldecaps, pèrdua de pes, alteracions en el somni 
i/o plors freqüents) psicològics (por d’anar al centre escolar, disminució de 
l’autoestima i/o alteracions de la conducta), socials (aïllament, solitud i/o ab-
sència d’amistats), o en els seus hàbits (voler quedar-se a casa, disminució 
del rendiment acadèmic i/o desinterès en les activitats extraescolar i d’oci).

Ser un suport emocional: és molt important, que els nostres fills i filles ens 
puguin percebre com un element de suport en les seves vides, i no únicament 
com algú que els hi diu el que han de fer, o que vol exercir el control sobre les 
seves vides.

Escoltar abans de donar consells: acordar les actuacions a emprendre per tal 
d’assegurar-te que ells i elles estan d’acord, són percebudes com una ajuda i, 
sobre tot, que les poden sostenir.

Buscar la connexió amb ells i elles: observar i jugar un paper tan actiu com 
ens permetin. Tingui una personalitat extravertida o introvertida, és important 
respectar la seva forma de ser evitant les comparacions amb la resta de fa-
miliars.
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Com prevenir l’assetjament? 

Pautes d’educació coherents: l’estil d’educació parental és determinant per 
aconseguir una educació de qualitat. La falta de límits o permissivitat exces-
siva, de la mateixa manera que la disciplina autoritària, tots dos models edu-
catius tenen conseqüències negatives en la formació de trets de personalitat 
de la persona a la qual van dirigits. No poden existir situacions d’abús físic 
ni psicològic entre germans o amb la resta de la família amb la finalitat de 
promoure un model de comunicació assertiva i adulta per resoldre conflictes. 
L’educació ha de tenir com a pilars bàsics la comprensió, respecte i confiança. 
D’aquesta manera, aconseguirem que siguin capaços d’alertar-nos quan de-
tectin algun problema, aconseguint que la família sigui considerada un suport 
davant les adversitats. 

Ser un exemple: sigues un exemple a l’hora de relacionar-te amb altres per-
sones, establint vincles saludables i delimitant de forma clara els límits que no 
es poden traspassar. 

Resoldre els conflictes de forma adulta és un bon modelatge i, al ma-
teix temps, és una estratègia de prevenció de situacions abusives que 
no es poden tolerar i en les que cal actuar de forma proactiva.

Saber demanar perdó, acceptar la pròpia vulnerabilitat i reconèixer els 
errors són exemples imprescindibles per aprendre a tolerar la frustra-
ció i no caure en actituds agressives davant dels conflictes. 

Ser testimoni d’una situació de bullying i/o ciberbullying converteix a 
la persona en còmplice de l’agressió. Cal deixar clar que és necessari 
participar directament, ajudar a la víctima o denunciar aquesta situació 
en el centre educatiu.

“La millor forma d’erradicar el bullying dels nostres fills i de les 
nostres filles és desterrar la violència de les nostres llars”

Potenciar la seva autoestima: ressaltar de forma precisa els seus punts forts, 
capacitats, habilitats i talents, sense deixar de banda aquelles accions que 
poden desenvolupar davant les dificultats o àrees de millora en les que ne-
cessitin un cop de mà sota el paraigües de l’acceptació. Quan una persona 
adolescent se sent valorada, escoltada i recolzada en el seu entorn familiar, 
hi ha menys propensió a ser una persona assetjadora o víctima de bullying.  
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Promoure el valor del respecte i la tolerància a la diversitat: posar en valor la 
riquesa de la diferència entre les persones és un factor clau en les situacions 
de bullying perquè s’acostuma a assetjar aquella persona que és diferent per 
raó de gènere, autoimatge, classe social, orientació sexual i/o creences reli-
gioses. Tractar a les altres persones com els hi agradaria que les tractessin és 
una forma de veure als demés com a iguals. 

Participació en l’entorn social del/la menor: és molt important conèixer les 
amistats dels nostres fills i filles,  i com interactuen entre ells. Per a això, al-
gunes opcions poden ser: oferir la casa com espai de trobada, comptar amb 
ells i elles perquè s’uneixin a algun pla familiar. Promoure vincles afectius que 
promouen el benestar mutu detectant aquelles relacions tòxiques amb un 
poder desigual. 

Col·laboració entre la família i el centre escolar: la família i la comunitat edu-
cativa han d’anar de la mà i treballar en la mateixa direcció amb la finalitat 
d’aconseguir uns objectius comuns. Ha d’existir cooperació i col·laboració en-
tre ambdues. Si es donés algun desacord entre la família i el professorat, és 
aconsellable tractar el desacord entre les persones adultes, sense la partici-
pació dels i les adolescents.

Educació sobre el bon maneig de les noves tecnologies: els pares i les mares 
han d’informar als seus fills i a les seves filles sobre els riscos, possibles ad-
diccions i perills que es poden trobar quan «naveguen» o «xategen» per la 
xarxa amb una actitud crítica i segura. No podem oblidar-nos dels beneficis 
que poden obtenir d’un ús responsable i eficaç. 

Establir límits: és convenient fixar límits també en el món virtual, és important 
que s’ofereixin una sèrie de normes o recomanacions que han de complir-se 
per a evitar riscos de ciberbullying. És recomanable evitar programes de te-
levisió on es promogui l’ús de la violència com un mitjà de comunicació vàlid, 
així com videojocs o pel·lícules violentes. 

Visionar sèries i pel·lícules plegats: el sofà de casa pot ser un bon espai pe-
dagògic per veure pel·lícules sobre bullying: “Un monstruo viene a verme” 
(2016), “Wonder” (2017), “El país del miedo” (2016), “Precious” (2009) o Co-
bardes (2008) i sèries “Por trece razones”, “Glee” o “Heathers” amb el col·loqui 
i reflexions posteriors després del seu visionat. 

El control del telèfon mòbil: Cal promoure un bon ús d’aquest dispositiu tant 
en el centre educatiu com a casa. La família ha d’establir acords de quan es 
pot utilitzar i de quan no. Per exemple, es pot plantejar no tenir el telèfon du-
rant els àpats, o si es fa una altre activitat conjunta.
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Prevenció dels 
trastorns de 
la conducta 
alimentària a 
l’adolescència 
des de casa 

GUIA DIDÀCTICA
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Els Trastorns de Conducta Alimentaria 
(TCA) són manifestacions relacionades 
amb la ingesta, el pes o la figura cor-
poral i que influeixen en la qualitat de 
vida de les persones que ho pateixen 
i de les que estan al seu voltant. Són 
considerats trastorns greus; però, 

Què són els trastorns de la conducta 
alimentària?

Els tipus de TCA més freqüents són:

Anorèxia Nerviosa: relacionada amb la restricció de la ingesta i una disminució 
considerable del pes segons l’edat, sexe i desenvolupament de la persona. En 
aquest tipus de trastorn predomina una distorsió de la imatge corporal, por a gua-
nyar pes, falta de reconeixement de la malaltia i comportaments que interfereixen 
en el benestar.

Bulímia Nerviosa: en aquest tipus de patologia és característic menjar de forma 
compulsiva en un període de temps curt junt amb una sensació de pèrdua de con-
trol per després compensar-ho amb conductes purgatives com, per exemple, vò-
mits provocats, utilització de diürètics, exercici excessiu o abús de laxants. També 
podem trobar una distorsió de la imatge corporal i por a engreixar.  

Trastorn per Afartament: en comparació amb la Bulímia, aquest tipus de trastorn 
cursa únicament amb la conducta compulsiva de menjar fins a sentir-se ple/na, 
culpable i amb vergonya.
Els estudis realitzats fins a data d’avui evidencien la interacció entre possibles fac-
tors psicològics, biològics, conductuals i socials que contribueixen a la seva apari-
ció. Les crítiques i comentaris negatius sobre el cos, els conflictes familiars, ser el 
centre de burles o les pressions socials per sentir-se dins dels cànons de bellesa 
són alguns dels factors precipitants i augmenten el risc de patir aquesta malaltia. 
Els TCA es caracteritzen per una alteració de la conducta, els pensaments i les 
emocions relacionades amb el menjar, la percepció de la pròpia figura corporal i 
l’autoestima que conseqüentment comporta un canvi en l’estat físic i psicològic de 
la persona afectada. 

amb un elevat percentatge de remis-
sió, si es detecten de forma precoç. 
Habitualment, s’inicien durant l’ado-
lescència i, majoritàriament, en la po-
blació femenina; però, cada cop més, 
s’observa un augment entre la pobla-
ció masculina i en edats més joves. 



GUIA DIDÀCTICA ZIGA ZAGA 29

Les manifestacions dels TCA tenen un 
impacte molt important en la qualitat 
de vida de les persones adolescents i 
les seves famílies i, per això, és molt im-
portant saber com detectar possibles 
alertes i poder iniciar un tractament 
ràpidament. És essencial observar de-
tingudament les conductes dels fills i 
de les filles si s’intueix algun proble-
ma o canvi de rutina ja que inicialment 
podem trobar conductes restrictives 
com reduccions dels àpats i la quanti-
tat ingerida, evitació d’alguns aliments 
i/o normes estrictes. Aquest tipus de 
comportament tendeix a dissimular-se 
amb tenir prou amb la quantitat, no 
tenir gana, disconformitat amb el ti-
pus d’aliment, mal de panxa o adopció 
d’algun tipus de dieta. 

Alguns dels canvis que es poden observar són:

Preocupació excessiva pel menjar i per la baixada de pes 
Pensament distorsionat del propi cos
Disminució de l’atenció
Inestabilitat emocional
Irritabilitat i poca tolerància a situacions de la vida diària 
Dificultat en al gestió de les emocions
Ansietat i/o depressió

Encara que és més freqüent que les 
noies desenvolupin aquest tipus de 
trastorn, pot afectar a ambdós sexes, 
edats i condicions diferents. Tanma-
teix, existeixen alguns trets de perso-
nalitat que poden augmentar el risc 
de patir aquest trastorn com pot ser, 
la dificultat per gestionar i expressar 
emocions o fer front a situacions es-
tressants, l’autoexigència i la rigidesa o 
la tendència la impulsivitat. És impor-
tant tenir en compte que un grup de 
risc podria ser les persones que prac-
tiquen alguns esports que mantenen 
una dieta estricta per mantenir el pes 
i que la disciplina és un dels valors pri-
mordials, com per exemple, la dansa, 
la gimnàstica rítmica, la natació sin-
cronitzada, etc.
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Com actuar si sospitem d’un TCA?

Tot i que la situació davant d’un TCA es torna estressant i complexa, és pri-
mordial mantenir la calma i gestionar les emocions des de la serenor i la com-
prensió. Confiar en la seva capacitat d’autoregular-se i sensació de sacietat 
amb el menjar, tenir paciència en el ritme que mengen i evitar no forçar a que 
s’ho mengin tot. Pot ajudar recordar-se que és més lent/a. 

Buscar activitats d’oci per desconnectar en família i aportar motivació i con-
fiança. Per exemple, fer excursions o activitats culturals, veure la televisió en 
família, buscar algun esport per practicar, apuntar-se a tallers i buscar temes 
d’interès comuns. 

Les persones adolescents necessiten un espai de confiança on sentir segu-
retat i la família és el pilar per acompanyar-los. Oferir aquest espai per comu-
nicar-se sense pressions fomentarà el sentiment de sentir-se escoltats/des i 
que la seva opinió és important a la família. 

Acordar fer conjuntament un dels àpats del dia, com a mínim, en família i 
seure al voltant de la taula prevé els trastorns de conducta alimentària. A més 
a més, és aconsellable que tots els membres de la famílies mengin el mateix. 

És recomanable que, durant els àpats, deixem els objectes electrònics com 
tabletes, mòbils, televisió o ordinador fora del nostre abast per poder com-
partir converses sense distraccions. 

S’aconsella no utilitzar el menjar com a eina per aconseguir algun objectiu, és 
a dir, cal evitar missatges similars a si t’ho menges tot podràs sortir o com no 
mengis això, m’enfadaré i no podràs anar al cinema. És preferible fomentar els 
petits avenços com, per exemple, provar un menjar nou.

“Una persona amb un trastorn de la conducta alimentària per-
cep de forma distorsionada el seu cos: no es veu com és en 
realitat”

Mostrar comprensió i, al mateix temps, fermesa davant certes conductes res-
trictives amb l’alimentació sense control mèdic o nutricional són elements 
claus. Posar límits és tant important com donar suport emocional.
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Rebutjar actituds negatives front la diversitat de cossos per donar una visió 
més àmplia dels estàndards de bellesa, així com posar molt d’èmfasis en l’au-
toimatge com a indicador de benestar emocional i felicitat. La gordofòbia o 
grassofòbia és el nom amb què es coneix el rebuig, l’atac i la discriminació 
cap a les persones amb sobrepès o obesitat. La gordofòbia és una expressió 
explícita del concepte de bellesa repressiu i sexista que afecta més al gènere 
femení. Molts comentaris discriminatoris sobre el pes es disfressen de preo-
cupació per la salut, quedar-se amb el pes és molt reduccionista. 

Transmetre als fills i a les filles les bases d’una bona alimentació i pautes salu-
dables com, per exemple, la realització d’exercici físic i bons hàbits de son per 
mantenir una bona salut.

Confiar en les persones especialitzes en la temàtica i demanar assessorament 
mèdic i/o psicològic per resoldre dubtes.

Buscar suport psicològic per gestionar les pròpies emocions. El paper  de les 
persones que tenen cura, és fonamental i el seu benestar encara més, per 
això és important no deixar de banda la pròpia gestió de les emocions i buscar 
espais d’entreteniment i suport.

Si sospitem que el/la nostre fill/a pot patir un TCA, és imprescindible iniciar un 
tractament mitjançant diferents professionals ja que el treball multidisciplinari 
serà essencial pel bon pronòstic.

El primer pas per iniciar un tractament a mida és demanar hora al pediatra o 
metge de família per a que faci una primera valoració de la situació i, si així es 
requereix, una derivació a l’especialista. 

És important recalcar que els TCA són un problema de salut mental i la seva 
superació està lligada directament amb l’autoestima, la valoració del propi 
cos, la impulsivitat, el perfeccionisme o l’ansietat. Generalment, serà neces-
sari el treball en conjunt amb l’equip de psicologia i psiquiatria per dur a terme 
el tractament oportú. 

En la majoria de casos, és necessària una reeducació dels hàbits alimentaris 
i del tipus de dieta, ja que s’adopten estratègies nocives pel cos que calen 
canviar sota supervisió professional. 
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Què cal evitar davant d’un possible TCA?

El suport familiar es una peça fonamental en el desenvolupament de la de les per-
sones adolescents. La comunicació assertiva i fluida és essencial per resoldre molts 
problemes, per aquest motiu la transmissió de confiança i respecte són claus. 

Evitar converses sobre el menjar, el pes o la talla per no generar disputes fa-
miliars amb comentaris com, per exemple: 

o Aquests pantalons cada vegada et venen més grans

o Haurem d’anar a comprar roba com et segueix aprimant

o Haurem d’anar a comprar menjar especial per a tu si no menges res 

També cal evitar comentaris del tipus:

o Amb uns quilos més estaries més guapo/a

o Si t’engreixessis una mica estaries millor

o Per menjar una mica més no et passarà res

No deixar-nos emportar per emocions com la ràbia i que afectin al nostre 
estat d’ànim de forma general. Recorda respirar, reflexionar i relaxar-te abans 
d’actuar.

Evitar la sobreprotecció i mostrar confiança perquè aprenguin a desenvolu-
par l’autonomia. Hem de mostrar-nos flexibles i mostrar seguretat per a que 
sàpiguen cuidar-se i gestionar els seus problemes. 

Evitar controlar totes les seves conductes, ja que això pot contribuir a que no 
tinguin confiança en si mateixos/es i reforçar la seva manca d’autoestima. Per 
exemple, evitar excedir-nos en controlar les seves converses privades amb les 
amistats i les seves xarxes socials, en canvi seria convenient oferir espais on 
parlar amb confiança.

És recomanable no mostrar exigència excessiva ja que això pot generar frus-
tració, pressió i experimentar la sensació de fracàs per no poder aconseguir 
el que s’espera d’ells i d’elles. Les persones amb TCA són sensibles al fracàs 
davant les exigències familiars. Per exemple, una estratègia pot ser moti-
var-los per a aconseguir allò que volen. 
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Evitar enfrontaments familiars i buscar la forma de comunicar-se assertiva-
ment entre el grup familiar sense voler imposar el propi criteri, donar veu a 
tothom i escoltar-se.

No atendre a la resta de la família per igual és un error comú, ja que els ger-
mans i les germanes també viuen la situació de forma estressant i poden sen-
tir-se desplaçats/des.

Obligar a menjar i forçar no són la manera adequada de gestionar la situació, 
el millor és consensuar de forma tranquil·la una pauta alimentària saludable. 

No s’aconsella menjar diferent en el mateix àpat si l’objectiu d’aquest és apri-
mar-se. Com que la família és el model de referència pel fill o per la  filla, és 
recomanable oferir una dieta i hàbits saludables sense caure en dietes de 
moda que solen ser restrictives. 

No s’aconsella intentar raonar sobre el problema, donar voltes sobre el mateix 
per veure si així canvien d’opinió ja que no resulta útil perquè és un problema 
de tipus emocional.
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TEMA: APRENDRE A DIR ADEU DES DE L’ÀMBIT FAMILIAR

- Guia i orientacions per l’atenció del dol des del centres educatius
Generalitat Valenciana 
https://ceice.gva.es/documents/162793785/165324895/180215_GUIA_
DOL_REICO_PUB_VAL-1.pdf/964db94d-8589-44cb-8b4e-60253d10cb87

- Guía sobre el duelo en la infancia y la adolescencia 
Colegio de médicos de Bizkaia 
https://www.sepypna.com/documentos/Gu%C3%ADa-sobre-el-duelo-en-
la-infancia-y-en-la-adolescencia-1.pdf 

TEMA: LA SALUT MENTAL A L’ADOLESCÈNCIA 

-Fragment de la pel·lícula “Al frente de la classe” (2008)
https://www.youtube.com/watch?v=en4-TDDdQ1k

-Guia “Desestigmatitzem la salut mental” 
Consell Nacional de Joventut de Catalunya 
https://www.cnjc.cat/ca/actualitat/nous-recursos-desestigmatitzacio-sa-
lut-mental 

-La xarxa de salut mental: orientacions i suport 
Federació Salut Mental Catalunya 
https://www.salutmental .org/wp-content/uploads/2020/10/xar-
xa_15-10-2020_pantalla.pdf 

PER SABER-NE MÉS:
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TEMA: EDUCAR AMB AMOR I LÍMITS 

-Guía para prevenir el acoso escolar: conecta con la realidad de tu hijo 
UNICEF 
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/5920_d_
UNICEF-guia-acoso-escolar.pdf

-Curtmetratge animat sobre el bullying
https://www.youtube.com/watch?v=I0RZvBUYgnQ
 

TEMA: COM POTENCIAR L’AUTOESTIMA DELS NOSTRES FILLS I DE LES 
NOSTRES FILLES? 

-Associació Contra l’Anorèxia i la Bulímia
www.acab.org

-Canal Salut Trastorns de la conducta alimentària
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/t/trastorns_conducta_alimenta-
ria/

-Guía de Práctica Clínica sobre trastornos de la conducta alimentaria http://
www.aeesme.org/wp-content/uploads/docs/GPC_440_TCA_Cataluya.pdf

-Guía per a famílies de persones afectades per un TCA
https://www.acab.org/wp-content/uploads/2020/11/GUIA-FAMILIES.-CAST.
pdf
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