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E se es ti quen 
maltrata? 

Se non maltratas 
pero observas ou 
coñeces algún ti-
po de maltrato... 

Agredir aos teus compañei-
ros faille moito dano a eles, 
pero a ti tamén te fará sen-
tir mal. 
Controla os teus impulsos e 
cambia de comportamento.  

• Deixa inmediatamente 
de molestar aos demais 

• Pensa se a ti che gusta-
ría ser maltratado 

• Pensa que podes estar 
cometendo un delito e 
que podes ser castiga-
do por iso. 

• Non cales nunca diante 
do maltrato a outros 
compañeiros. 

• Non participes no mal-
trato de ningún xeito. 

• Apoia ao neno ou nena 
maltratado.  

• Denúnciao ante os pro-
fesores ou profesoras 
para que impidan que 
se siga dando. 



O maltrato entre iguais consiste 

en facerlle dano a un compañeiro 

ou compañeira de xeito repetido 

e intencionado.  

 

Coñécese tamén co 

nome de Bullying  ou 

Acoso escolar. 
 

Que é o maltrato  Tipos de maltrato 
entre iguais 

Que debo facer ... 
se son vítima de 
maltrato? 

Non lle fagas aos demais o que 
non che gustaría que che fixesen 
a ti 
 
 
 
 
 
Cando vexas que alguén sofre, 
ponte na súa pel e pensa como 
te sentirías ti nesa mesma situa-
ción 

Pedir axuda non é acusar, 
é denunciar para que dei-
xen de facerche dano. 

Físico: empurróns, patadas, 
puñadas, beliscos, mallei-
ras, dentadas,... 
 
Verbal: insultos, burlas, al-
cumes, menosprezo e humi-
llacións en público... 
 
Psicolóxico e so-
cial: rexeitamen-
to, illamento, 
ameazas, chanta-
xes, propagación 
de falsos rumores, roubo, 
deterioro ou roubo das cou-
sas dos demais... 

Se estás sufrindo maltrato, 
se algún compañeiro da 
clase ou do co-
le che fai dano 
cada día, pide 
axuda canto 
antes: 

- Aos teus 
pais. 

- Á túa titora ou ao teu 
titor. 

- Ao profesor ou profe-
sora coa que teñas 
máis confianza. 

- A un amigo teu para 


