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QUÉ É O ACOSO ESCOLAR? 

Considérase acoso escolar calquera forma de vexación ou 

malos tratos continuados no tempo dun alumno/a por 

outro ou outra xa sexa de carácter verbal, físico ou 

psicolóxico,incluído o illamento ou baleiro social, con 

independencia do lugar onde se produza.  

Terán a mesma consideración as condutas realizadas a 

través de medios electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos que teñan causa nunha 

relación que xurda no ámbito escolar. 

Non debe confundirse cos conflitos escolares ou situacións disruptivas puntuais, nos 

que hai un equilibrio de forzas. 

 

COMO IDENTIFICAR O ACOSO ESCOLAR? 

Para falar de acoso escolar deben cofluír 3 caracterísitcas: 

a) A intención de facer dano. 

b) A repetición das condutas agresivas. 

c) Darse un abuso de poder desequilibrado entre vítima e agresor/@s. É unha 

situación desigual, de indefensión para a vítima. 

 

TIPOS DE ACOSO ESCOLAR: 

A) Exclusión e marxinación social:  Non deixar participar, ignorar, difundir 

rumores falsos... 

B) Agresión verbal:  insultar, poñer alcumes, falar mal de alguén,  humillar, 

ameazar, provocar, menosprezar, ridiculizar en público, resaltar defectos 

físicos, chantaxe, obrigar a facer algo con ameazas, acoso sexual verbal 

(comentarios) ... 

C) Agresión física : pegar, romper cousas, roubar , tirar da roupa, amagos de 

pegar para intimidar, asustar, empurróns, patadas, puñados, beliscos, agochar 

as cousas, acoso sexual físico ... 

D) CIBERACOSO: Cando o acoso se realiza a través das tecnoloxías de información 

e comunicación (TIC): teléfonos móbiles, redes sociais...  Exemplos de 

situacións de ciberacoso serían mensaxes a móbil ou correos electrónicos 
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ofensivos, intimidatorios ou non desexados, uso da imaxe doutra persoa sen 

permiso, gravacións co móbil sen permiso... 

O habitual é que as situacións de acoso se produzan cando non hai adultos diante: no 

recreo, nas entradas e saídas ao centro, nos baños, nos corredores, na aula cando o 

profesorado non pode ver a agresión, nos cambios de clase, no transporte escolar, a 

través do móbil ou redes sociais... 

 

QUÉ PODO FACER SE ESTOU SUFRINDO ACOSO ESCOLAR? 

-Debes comunicarllo a algún adulto!!! Xa sexa aos teus pais, a algún familiar, aos teus 

profesores... 

Se non o estás sufrindo, pero coñeces algunha situación de acoso no centro, tamén é 

moi importante o teu papel, denuncia o que está pasando. Os compañeir@s sodes 

observadores do que está a suceder e unha actitude pasiva e compracente ante unha 

inxustiza pode ser tan daniño como acosar a un compañeir@.  

Se non te atreves a dicirllo a un adulto podes utilizar o Buzón de Convivencia para 

denunciar o que che está a pasar, dando algunha pista para poder identificarte, poder 

falar contigo directamente e así poder axudarche. Tamén podes empregalo para 

informar do que lle está pasando a algún compañeir@s. 

Actualmente ante as situacións de acoso escolar hai unha política de tolerancia cero, 

isto quere dicir que dende os centros educativos se poden establecer mecanismos 

(protocolo de acoso escolar) para que se corte esa situación. ¡Pero é importante que 

contes o que che está a pasar para que os adultos che poidan axudar! 

 


