
DUBTES I ORIENTACIONS EN CAS D'AGRESSI

LA MTLLoR TNTERVENCTó És m pnrvrncló

Calintervenir?
Sí, davant els primers indicis de conflicte, isobretot quan hi ha risc que la conducta de
l'alumne posi en perill la seva seguretat o la dels altres. S'ha d'informar tan aviat com siqui
possiblel. Podria haver més conseqüéncies jurídiques per no intervenir.

Qui ha d'intervenir?
El professor més proper ical reunir el personal necessari segons les característiques del cas. Si
hi a varis professors, un ha de fer de coordinador.

Es pot contenir físicament els alumnes?
Sí, peró a secundária -o a partir dels 10-1'l anys- és poc recomanable, es posen encara més
nerviosos. S'han d'utilitzar técniques no agressives, evitant cops imoviments bruscs
innecessaris, per intentar neutraliuar l'acció violenta.

S'ha d'intentar separar els alumnes?
Sí, cal reconduir la situació verbalment i separar I'alumne del lloc del conflicte. El docent ha de
mantenir una actitud ferma i a l'hora acollidora, sense evitar el contacte visual i utilirzant un to
de veu suau. Quan l'hostilitat s'hagi reduit, empatitzar amb l'alumne. No cal mostrar acord
amb la seva conducta, peró si que és importanc encara no verbalitzarels nostres judicis sobre el
seu comPortament. Si el docent creu que no pot controlar la situació ell tot sol, ha de demanar
ajuda.

Qué fer amb els .espectadors"?

Cal desallotjar d-'altres persones la zona, treure del context a les persones implicades -o al
mateix alumne- És millor reduir el número d'estímuls provocadors de les ,"rpori", agressives o
violentes i per aixd, s'aconsella la preséncia de més d'un professor.

Qué cal dir?
S'aconsella que parli només el coordinador. Cal evitar discussions amb els alumnes itambé
evitar expressions inadequades o poc respectuoses. Cal mostrar-se segur i decidit, peró no
provocador. El moment de la crisi no és el més adequat per parlar de les mesures correctores.

Qué no s'ha de fer?
lgnorar el conflicte, fer com que no s'ha vist, intervenir amb agressivitat o cridant, jutjar,
uriliuar la ironia, riure o fer bromes pesades, o amenagar amb cástigs en el moment de crisi.

Com es calmen els alumnes violents?
Normalment, amb temps, aillats, respirant... Cal
tranquil'litat, deixar que expressin la seva irritació... És

empattuar.

esco||ar, sense Jut)ar, transmetre
millor parlar poc a poc per vincular i

S'ha d'informar a la direcció?
Sí, la persona que ha presenciat l'incident o que t¡ngui coneixement, rápidament i millorfer-ho
per escrit.

És tt'¡pnrsctNDtBlr ARRTBAR A ACoRDS pER REpARAR ELS vINCLES TRENcATS

1 La persona informada donará suport i, si és necessari, demanará ajuda al policia tutor o als cossos i

forces de seguretat.
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Cal intervenir?
Sí, davant els primers indicis de conflicte, isobretot quan hi ha risc que la conducta de
I'alumne posi en perill la seva seguretat o la dels altres. S'ha d'informar tan aviar com sigui
possiblel. Podria haver més conseqüéncies jurídiques per no intervenir.

Qui ha d'intervenir?
El professor més proper ical reunir el personal necessari segons les característiques del cas. Si
hi a varis professors, un ha de fer de coordinador.

Es pot contenir físicament els alumnes?
Sí, peró a secundária -o a partir dels 10-1'l anys- és poc recomanable, es posen encara més
nerviosos. S'han d'utilitzar técniques no agressives, evitant cops imoviments bruscs
innecessaris, per intentar neutraliuar l'acció violenta.

S'ha d'intentar separar els alumnes?
Sí, cal reconduir la situació verbalment i separar I'alumne del lloc del conflicte. El docent ha de
mantenir una actitud ferma i a l'hora acollidora, sense evitar el contacte visual i utilirzanr un co
de veu suau. Quan l'hostilitat s'hagi reduit, empatitzar amb l'alumne. No cal mostrar acord
amb la seva conducta, peró si que és important encara no verbalitzar els nostres judicis sobre el
seu comPortament. Si el docentcreu que no potcontrolarlasituació ell totsol, hade demanar
ajuda.

Qué fer amb els "espectadors"?
Cal desallotjar d_'altres persones la zona, treure del context a les persones implicades -o al
mateix alumne- És millor reduir el número d'estímuls provocadors de les respostes agressives o
violentes i per aixó, s'aconsella la preséncia de més d'un professor.

Qué cal dir?
S'aconsella que parli només el coordinador. Cal evitar discussions amb els alumnes itambé
evitar expressions inadequades o poc respectuoses. Cal mostrar-se segur idecidit, peró no
provocador. El moment de la crisi no és el més adequat per parlar de les mesures correctores.

Qué no s'ha de fer?
lgnorar el conflicte, fer com que no s'ha vist, incervenir amb agressivitat o cridant, jutjar,
utiliczar la ironia, riure o fer bromes pesades, o amenagar amb cástigs en el moment de crisi.

Com es calmen els alumnes violents?
Normalment, amb cemps, aillats, respirant...
tranquil.litat, deixar que expressin la seva irritació
empatitzar.

Ca I esco lta r, se n se jutja r, tra n sm etre¿ .,,
Es millor parlar poc a poc per vincular i

S'ha d'informar a la direcció?
Sí, la persona que ha presenciat I'incident o que
per escrit.

És rt'¡pnEsctNDtBLE ARRTBAR A ACoRDS

tingui coneixement, rápidamenr i millor fer-ho

PER REPARAR ELS VINCLES TRENCATS

1 La persona informada donará suport i, si és necessari, demanará ajuda al policia tutor o als cossos i

forces de seguretat.


