


MALTRATO ENTRE IGUAIS 
Un alumno/a  convértese en vítima de maltrato cando se dirixen contra el/ela, de 
forma repetida e durante un tempo,  accións negativas que son levadas a cabo por 
outra persoa ou varias. 

Obrigalo/a a facer algo que 
non desexa facer e que lle 
pode supoñer consecuencias 
negativas. 

 
Esixirlle diñeiro, a entrega 
do  bocadillo… 

 Insultalo/a, poñerlle alcumes, 
burlarse ou rirse del/a. 

 

Difundir rumores ou 
mentiras a cerca 
desa persoa. 

Ameazalo/a verbalmente ou  
por escrito (con mensaxes 
ao móbil, notas…). 

 

Maltratalo/a fisicamente: darlle empurróns, 
cotenadas, pelexarse, pegarlle… 

 

 
Facerlle o baleiro ata 

quedar illado 
 sen que outros/as  se 
relacionen con el/ela. 

 

Na maioría das ocasións, varias destas situacións acontecen ao mesmo tempo. E tamén resulta frecuente que a vítima de acoso 
acaba pensando que el ou ela ten a culpa do que lle ocorre.  

Pola súa parte, os maltratadores/as vense máis fortes e poderosos: os demais témenlles. Isto pode levar a que cada vez deixen de 
respectar a máis xente e o problema esténdese irremediablemente. 



TIPOS DE MALTRATO 

 As veces pensamos que só hai maltrato cando se produce unha agresión física, 

pero existen moitas outras formas de maltratar, máis difíciles de percibir pero igual de 

daniñas para a vítima: 

 

Maltrato verbal: a 

través de insultos, 

alcumes, burlas, 

ameazas, indicacións 

aos demais para 

evitar a súa 

compañía… 
 

Maltrato físico: 

abusos mediante o 

emprego da forza, 

roubos de obxectos 

persoais ou danos 

aos mesmos. É un 

maltrato claramente 

observable, e isto 

pode servir de 

reforzo para o 

maltratador. 
 

Maltrato social: 

provócase o illamento 

social da vítima, 

dificultándolle ou 

negándolle o trato 

con outras persoas, 

ou mesmo 

acusándoo de algo 

que non é certo. 

 

Maltrato psicolóxico: 

mediante a difusión 

de rumores e 

calumnias contra a 

vítima, ou con xestos 

de noxo, desprezo ou 

agresividade contra a 

vítima. 

 



ACTUACIÓNS 
PARA A 

PREVENCIÓN 

Dar modelos de comportamento 

positivos: mantendo relacións 

familiares nas que están 

desterrados o acoso e a 

agresividade, resolvendo 

amigablemente os conflitos 

cotiás. 

 Falar frecuentemente 

cos fillos/as: mediante a 

escoita das súas 

opinións sen 

descualificalas; 

axudándolles a aprender 

a poñerse no lugar dos 

demais; axudándolles a 

reflexionar sobre as 

súas accións. 

 
Educar no respecto e a 

tolerancia: as diferenzas 

entre as persoas son 

unha constante na vida 

e faise necesario 

respectar estas 

diferenzas e os 

sentimentos dos 

outros/as. 

 

Definir unhas normas 

claras e consistentes: 

explicar que está 

permitido e que non, 

argumentando. Mellor 

poucas normas pero 

aplicadas con 

consistencia. 

 

Darlles oportunidades para construír amizades: 

interesándonos por coñecer os amigos/as dos nosos 

fillos e fillas, preguntándolles pola calidade e 

características desa relación, invitándoos á casa, 

mediando nos seus conflitos se nolo permiten… 

 

Analizar a información 

recibida da TV e 

internet: moita dasa 

mensaxes que  chegan 

aos adolescentes a 

través da televisión, 

internet ou videoxogos 

reforzan a idea de que a 

agresión é o medio máis 

eficaz na resolución de 

conflitos. 

 

Favorecer as afeccións 

no tempo libre: a 

ocupación construtiva 

do tempo de lecer 

dificulta a aparición da 

intimidación e o 

maltrato. 

 

Dialogar sobre como 

afrontar os problemas: 

axudalo a atopar as 

respostas axeitadas no 

caso de ser molestado/a 

ou intimidado/a. Evitar 

aconsellar a vinganza. 

 

Implicarse na súa marcha escolar: mantendo 

contactos regulares co centro, dialogando co 

profesorado e outros membros da 

comunidade educativa, sen desautorizalo 

diante do noso fillo/a. 

 



 Pode que as vítimas non comuniquen a súa situación porque se cren culpables (crense 
covardes, tímidos…). Outras veces porque non catalogan o que lles está a ocorrer como maltrato 
(pensan que se non hai violencia física non hai acoso). De calquera xeito, sempre hai signos 
externos que nos poden dar pistas sobre o que está a pasar: 
 

Somatizacións: malestares 

matinais (antes de acudir ao 

centro) ou unha vez na 

escola/instituto, pedindo ser 

recollidos e levados á casa. 

Cambios de hábitos: 

resístese a acudir ao centro, 

pide ser acompañado, 

cambia a ruta habitual, non 

quere acudir no transporte 

escolar… 

 

 

Cambios de carácter: está 

irritable, íllase, vólvese 

introvertido/a, angustiado, 

deprimido, perde confianza en 

si mesmo/a... 

Alteracións: do apetito, do 

sono… 

Ameaza ou agrede: a amigos, 

irmáns menores… 

Négase a explicar o malestar 

Dá excusas extraña para 

xustificar todos os cambios 

anteriores. 

 

 

COMO 

DESCUBRIR 

ÁS VÍTIMAS. 

 

Debemos ser coidadosos para diferenciar entre un 

episodio concreto e esporádico de violencia (unha pelexa, 

por exemplo) e o maltrato continuado e regular. 



QUE 

PODEMOS 

FACER? 

Se temos en conta que pode negar as evidencias de que existe maltrato porque 

se sinte ameazado/a ou avergoñado/a, debemos axudarlle a comunicar 
sen forzalo, seguindo un proceso: 

 

1.- Preguntarlle directamente, 

axudarlle a falar, expresarlle a 

nosa preocupación polo que lle 

poida estar pasando. 

 

2.- Reaccionar con calma, ser facerlle 

reproches nin culpabilizalo/a. 

Darémoslle apoio. 

 

3.- Obter o maior 

nivel de información 

que nos sexa posible 

(implicados, outros 

episodios, onde 

ocorreu, que fixo … 

Así, avaliaremos 

mellor a situación. 

 
4.- Non reaccionar 

directamente contra o agresor 

ou a súa familia. É mellor que 

o centro educativo se 

encargue de contactar cos 

pais de quen agrede. 

 

5.- Comunicar co centro 

(titor/a, ou deixar que sexa o 

alumno/a o que o comunique 

no centro. Entrevistarse co 

titor/a para coñecer outras 

versións ou obter máis 

información. Se fora preciso, 

contactar formalmente 

(escrito) coa dirección do 

centro e/ou outras 

autoridades educativas. 

 

6.-Acordar unha 

estratexia común de 

actuación co centro, 

co obxectivo de 

axudar á vítima, 

partindo do plan de 

actuación que o 

centro teña para 

estes casos. Manter 

contacto periódico 

co titor/a. 

 



O QUE 

NUNCA 

DEBEMOS 

FACER 
1.- Utilizar a violencia 

contra o/os agresor/es. 

Podemos ser acusados 

nós mesmo de 

maltratadores (sobre todo 

se estamos diante de 

individuos menores de 

idade). 
 

2.- Pedirlle ao noso 

fillo/a que solucione 

o problema por si 

mesmo/a (se 

puidera facelo, xa 

non precisaría 

axuda). 

3.- Intentar ocuparnos 

do problema pola 

nosa conta. 

 

Deste xeito conseguiremos transmitir aos afectados dúas ideas básicas para a 

consecución da solución: 

- “Ti non tes a culpa de ser agredido/a”  

- “ Non tes que enfrontarte só/soa a esta situación” 



: 

- Se mantén actitudes agresivas cara á familia e coñecidos. 

- Se é máis reservado do habitual 

- Se ten obxectos diversos que non son seus e dos que non pode xustificar a súa 

procedencia. 

- Se mente con frecuencia para xustificar a súa conduta. 

- Se mente sobre outras persoas para así facerlles dano. 

- Se nos chegan rumores de comportamentos agresivos ou violentes do noso fillo/a. 

- Se percibimos que outros compañeiros/as evitan, temerosos, o contacto co noso 

fillo/a. 

Se o teu fillo/a está implicado/a nunha situación de 

acoso, acude ao centro educativo solicitando axuda 

e colabora na intervención que se decida. Lembra 

que eles tamén son vítimas. 



QUE FACER CANDO O 
NOSO FILLO/A 
MALTRATA. 

- Buscar información (inmediatamente 
para actuar canto antes) máis alá da 
que nos proporciones o noso fillo/a 
ou o grupo de amizades. Os 
agresores/as adoitan negar a 
acusación que se lles atribúe. 

- Axudarlle a entender como se pode 
sentir a vítima e preguntarlle polas 
súas percepcións se estivera nesa 
situación. 

- É importante que o noso fillo/a 
perciba que estamos 
verdadeiramente interesados en 
coñecer a verdade, xa que lle axudará 
a asumir as súas  responsabilidades, 
sexan cal sexan. 
 

- Actuar con urxencia, deixándolle claro 
que o maltrato non é admisible en 
ningún caso, mantendo unha 
supervisión próxima do seu 
comportamento. 

- Amosarlle confianza e apoio para o 
futuro, valorando as mostras de 
arrepentimento. 

- Falar co centro educativo canto antes: 
o profesorado é parte interesada na 
solución do problema. 

- Manter un contacto continuo co  
centro, co obxecto de acadar un 
tratamento conxunto da situación. 

- Debemos amosar interese por 
coñecer a verdade e que o noso fillo/a 
sexa consciente de que ten que 
asumir a súa responsabilidade. 



QUE FACER SE O NOSO 
FILLO/A É ESPECTADOR/A 

DE MALTRATO 

É importante destacar que, se o 

grupo de persoas que observan 

unha situación de maltrato, 

actúa conxuntamente para 

apoiar á vitima/s tomando unha 

postura firme diante dos 

agresores/as, o maltrato 

cesará. 

O noso fillo/a debería saber que: 

- Non xustificamos unha actitude pasiva, pois a violencia non ten xustificación 

posible e que os conflitos deben ser abordados desde o diálogo e a 

comunicación. Polo tanto, non debe reforzar a actitude dos agresores con 

risas e complicidade (activa ou pasiva). 

- Imos axudalo no seu camiño cara á madurez ensinándolle que é xusto 

axudar a vítima. Para conseguilo, hai que ensinarlle a romper coa 

conspiración do silencio, tan instaurado entre os adolescentes, temendo a 

etiqueta de « chibato » ( de quen se supón que é un covarde e un traidor por 

denunciar o que está sucedendo, que non é, nin máis nin menos, que o 

sufrimento dunha persoa a man de outra/s). 

- Denunciar a inxustiza do maltrato é realmente un acto de valentía, xa que 

defendes aquilo no que cres: o respecto aos demais e a convivencia na 

diferenza. 



DEZ IDEAS FALSAS SOBRE O MALTRATO 

• O maltrato son «bromas», «cousas 

de rapaces», o mellor é non 

meterse. Mentira. Hai unha vítima que sufre. 

• A vítima estao buscando, merece o 

que lle pasa. Esta é unha escusa só válida 

para xustificar unha agresión. 

• O maltrato forma parte do 

desenvolvemento, imprime carácter. 
A exposición á violencia do maltrato crea individuos 

desconfiados, ansiosos, illados … 

• A mellor maneira de defenderse é 

devolvela. Devolver unha agresión reforza a 

idea de que a violencia é aceptable e é o único 

medio para resolver conflitos. A defensa agresiva 

xustificará novos ataques agresivos e violentos. 

• O maltrato é cousa de «rapaces». 
Mentira: entre as rapazas predomina a agresión 

indirecta (excluír, difundir rumores …), pouco 

«visible» pero con efectos semellantes ou peores 

que as agresións directas (pelexas), máis 

evidentes, predominantes entre rapaces. 

 

• Agreden rapaces/as con problemas 

familiares ou de zonas marxinais. O 

maltrato aparece en todos os centros e en todos os 

niveis sociais. 

• As vítimas son sempre persoas de 

carácter e físico débil. Falso. Calquera 

poder ser vítima de maltrato nun momento dado. 

• Cando os rapaces/as se pelexan, 

mellor non meterse e manter a 

neutralidade. Se contemplas sen facer nada 

nese momento ou posteriormente, non hai posición 

neutral. Xa se é cómplice. 

• Castigando ao agresor, deixará de 

facelo. Non é a solución máis eficaz, aínda que é 

unha posibilidade de actuación. O agresor tende a 

pensar que a vítima merece o que pasa, logo verá 

o castigo como unha inxustiza na súa contra e 

buscará vinganza. 

• Só a vítima necesita axuda. Tamén o 

agresor/a, neste caso para aprender a relacionarse 

positivamente cos demais, xa que moitas veces a 

agresión é a forma predominante de relación que 

coñecen. 


