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GUIÓ PER A L’ELABORACIÓ DEL CAS 

Violència filio-parental 

 

 1.-Context del cas (escenari): característiques del barri o de la població 

i del centre.             

Aquest cas, es situa a l’Hospitalet de Llobregat, al barri Bellvitge 

corresponent a la comarca del Baix Llobregat, a l’àrea metropolitana de 

Barcelona. Hi viuen al voltant de  26.000 habitants. És una zona 

treballadora i es caracteritza per estar envoltada de polígons industrials. A 

més a més, hi ha una amplia diversitat cultural.  

Actualment, el barri de Bellvitge es caracteritza pels nombrosos col·legis 

que hi ha, les seves nombroses zones verdes, principalment el parc, 

multitud de comerços i equipaments i el Campus universitari de la 

Universitat de Barcelona. En quant a transports i mobilitat, és un barri 

situat a l’entrada de Barcelona, i després de molts anys de lluita veïnal, es 

beneficia d’una bona comunicació tant aquest barri com la resta de 

l’Hospitalet. Fonamentalment, disposa de dues estacions de metro de la 

línia 1 (vermella): Bellvitge i Hospital de Bellvitge. A més disposa d’una 

estació de tren RENFE, així com a varies línies d’autobús.  

2.-Presentació del cas (plantejament del problema):  

El cas tracta sobre un nen de 14 anys que pateix assetjament escolar des 

de fa uns anys, i a conseqüència de la situació que està vivint tracta 

malament a la seva mare. 

Aquesta situació la detecta un professor del nen que, en quant viu un 

episodi de violència del nen cap a la mare, demana ajuda al director. Aquest 

truca a un educador social per demanar-li que intervingui en el cas. 
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En aquest cas intervenen diferents agents: 

-El nen que pateix l’assetjament i que a la vegada exerceix el 

maltractament a la seva mare. 

-La mare maltractada. 

-Els companys de l’escola del nen. 

-L’educador social. 

-El professor de l’escola. 

-El director de l’escola. 

3.-Desenvolupament del cas:  

1ª escena: surten els nens de l’escola tractant malament al protagonista.  

2ª escena: el nen arriba a casa. La seva mare li pregunta com ha anat el 

dia i aquest la tracta malament ( la crida i l’empenya). 

3ª escena: reunió a l’escola amb el professor, la mare i el nen. El professor 

els ha reunit per les males notes i l’absentisme escolar del nen. La mare 

castiga al nen sense “play station”  i aquest s’emprenya i fa el gest de 

pegar-la. El professor es posa nerviós a causa de la situació violenta i els fa 

fora.  

4ª escena: A continuació, el professor crida al director per comentar-li el 

que ha succeït. No sabia ben bé com tractar l’assumpte. Llavors, el director 

truca a una educadora social perquè intervingui en el cas. 

5ª escena: L’educadora es reuneix amb el nen per parlar personalment. 

4.- Desenllaç del cas: 

L’educadora social comença un seguiment en un període llarg de temps amb 

el nen per intentar esbrinar el que succeeix i escoltar la seva versió dels  
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fets. Durant aquest període, s’estableix un vincle amb el nen i aquest acaba 

explicant-li a l’educadora la seva realitat ( assetjament escolar). 

Després, es farà una reunió amb la mare per explicar-li la situació del seu 

fill. 

Més endavant, es fa un treball conjunt amb la mare i el fill per millorar la 

situació familiar, obrint un espai de diàleg en que el nen explica a la mare 

com se sent i aquesta, l’escolta i el recolza. 

En relació amb el tema de l’assetjament escolar, es farà un procés de 

mediació amb el nen en qüestió i els companys d’escola que el maltracten.  

A més a més, es podria fer una xerrada i un taller de sensibilització dirigit 

als alumnes de l’escola per treballar els valors, com ara el companyerisme, 

el respecte, etc. 

5.- Paraules clau: 

Assetjament escolar, acompanyament, intervenció socioeducativa, violència,  

mediació, sensibilització. 

6.-Membres del grup: 

Alba Baca, Aina Pagán, Esther Albós, Bárbara Herrera i Anna Vea. 

7.-Algunes preguntes que han de contestar els companys: 

- Quina creus que hauria de ser la postura del professor? 

- La figura de l’educador social és necessària en aquest àmbit? 

- Creus que el professor ha actuat bé a la reunió? 

- Penses que amb una intervenció socioeducativa el noi ho superarà? 

- Quina opinió tens sobre la conducta de la mare? 
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Quin és el problema o conflicte a resoldre? Quina relació té amb 

l’assignatura? 

  

El problema principal és el patiment d’un jove i la seva reacció davant d’aquest cap a 

la seva mare. 

Creiem que aquest procés educatiu va acompanyat d’aquesta assignatura, ja que hem 

reflexionat al llarg del trimestre sobre diferents situacions que ens podem trobar com 

a educadors socials. 

Quins recursos precises? 

 

-Alumnes 

-Familia 

-Docents del centre 

-Educador social 

Quines solucions proposes? 

 

Mitjançant el diàleg, proposem una intervenció per part de l’educador social. Fer un 

seguiment amb el jove per a que se’n adoni de que volem recolzar-ho i ajudar-lo en 

aquest procés. 

Quina solució creus que és prioritària? Argumenta a partir de l’après al llarg 
de l’assignatura 
 

Primer de tot, solucionar el tema de l’assetjament amb els companys mitjançant la 

mediació i, contínuament parlar sobre la violència domèstica que pateix la seva mare. 

D’aquesta manera aconseguirem un canvi d’actitut per part del jove. 

Com aplicaries la solució proposada? 

 

Un seguiment adeqüat amb el jove, on la paciència sigui sempre present. Realitzar 

l’acompanyament sense pressa, és a dir, amb el ritme que necessita el noi en qüestió. 

Quin resultat esperes obtenir? 

 

La millora o el canvi en la seva actitut davant la seva mare i també davant la vida. 

Per suposat, mediació entre els seus companys per a que el tema de l’assetjament 

arribi al seu final. 
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