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Criterios de identificación do acoso escolar

Para poder considerar un comportamento como acoso escolar, deben cumprirse tres 
criterios diagnósticos, que deben darse simultaneamente:

1. A existencia de intención de facer dano.
•Debe existir unha vítima concreta, indefensa e unha persoa agresora que lle fai dano
conscientemente.

2. A repetición das condutas agresivas.
•A agresión crea na vítima a expectativa de poder ser branco de ataques novamente.
•Existencia dunha acción agresiva repetida, durante un período longo de tempo e de forma 
recorrente. Os comportamentos de abuso preséntanse reiteradamente no tempo.
•É un tipo de violencia difícil de identificar debido a que o acoso case sempre permanece 
oculto para as persoas adultas, mentres que o alumnado ten coñecemento dos sucesos. 

3. A duración no tempo. 
•Establecemento dun esquema de abuso de poder desequilibrado entre a vítima e a 
persoa agresora ou persoas agresoras.
•Presenza de desigualdade de poder (desequilibrio de forzas) entre a persoa máis forte e a 
persoa máis débil. É unha situación desigual, de indefensión para a vítima. Hai un 
desequilibrio e un abuso de poder que impide que a persoa acosada poida saír por si 
mesma da situación. 



Tipos de acoso escolar

Tipos de acoso Modalidade de acoso Manifestación

Exclusión e 

marxinación social

Activa Non deixar participar.

Pasiva Ignorar.

Agresión verbal Directa Insultar, poñer alcumes ofensivos...

Indirecta Falar mal de alguén ás súas costas.

Agresión física Directa Pegar.

Indirecta Agachar cousas.

Romper cousas.

Roubar cousas.

Maltrato Mixto Ameazar para meter medo.

Ameazar con armas.

Obrigar a facer algo con ameazas (chantaxe).

Acoso sexual físico Actos.

Acoso sexual verbal Comentarios.



Exemplos de acoso escolar

Exemplos de manifestación cando se produce exclusión e marxinación social:  minan a 
autoestima da persoa e fomentan a súa sensación de temor, rexeitamento, marxinación, 
humillación, ridiculización das súas opinións, burlas, acoso ou xestos de asco, desprezo ou
agresividade dirixidos contra a vítima, pretende illar á persoa do resto do grupo e 
compañeiras ou compañeiros, no grupo e no centro. Exclusión, non dirixirlle a palabra, 
difusión de rumores e calumnias contra a vítima e o seu aspecto…, na súa presenza ou na
súa ausencia, comentarios relativos sobre o grupo ao que pertence (sexo, raza, relixión…), 
outros. 

Exemplos de manifestación cando se produce agresión verbal: palabras insultantes, 
humillacións, alcumes, ameazas, provocacións, desprestixio ou difusión de falsos rumores, 
menosprezos e ridiculización en público, resaltar defectos físicos, outros.

Exemplos de manifestación cando se produce agresión física: incomodar (descolocarlle as 
cousas, tirar da roupa), intimidacións (ameazas de violencia física, amago de pegarlle…), 
maniféstase a través de agresións leves ou graves directas (asustar, golpes illados, 
empurróns, patadas, puñados, beliscos, golpes, tundas, pegar...), extorsións, furtos, roubos, 
danar as pertenzas da vítima, agocharlle as cousas (maltrato indirecto), uso de calquera
obxecto para arremeter contra a persoa, outros.



Medios TIC para o acoso escolar

Algunhas destas manifestacións de acoso poden exercerse a través das novas tecnoloxías da 
información e da comunicación (TIC): teléfono móbil, redes sociais... (ciberacoso).

Algúns exemplos de manifestación a través das TIC son: mensaxes de móbil ofensivas, 
intimidatorias ou non desexadas; correos electrónicos ofensivos, intimidatorios ou non 
desexados; utilización da súa imaxe sen permiso, gravacións de sucesos co móbil sen 
permiso, outros.

Momentos, lugares e medios para o acoso escolar

Os momentos e os lugares, e mesmo os medios, nos que pode producirse o acoso son 
múltiples: durante o recreo e nos patios, na fila, nos baños, nos corredores…; na aula, 
cando a profesora ou o profesor mira o encerado para dar unha explicación ou mentres se 
atende a algunha alumna ou alumno; nos cambios de clase, no comedor, no transporte 
escolar, nas entradas ou saídas do centro, no exterior do centro, a través do móbil 
(mensaxes, chamadas anónimas …), por internet, a través das redes sociais, chat ou correo 
electrónico, outros.

Polas características da vítima

Pode haber manifestacións específicas de acoso: racista, homofóbico, sexista, dirixido a 
alumnado con discapacidade ...



Protocolo de actuación e Medidas correctoras para o agresor ou agresores

Unha vez detectado o acoso, iníciase o protocolo de prevención e tratamento do mesmo.

Adóptanse medidas:
•Reeducadoras co agresor ou agresores
•Co grupo-clase
•Coas familias

Todo tipo de acoso está considerado como unha conduta gravemente prexudicial para a 
convivencia. Despois da instrución do correspondente expediente, a medida correctora 
pode ser, entre outras, a de suspensión temporal de asistencia ao centro ou a expulsión 
definitiva do centro.


