
AGRESSIVITAT DELS MÉS PETITS A L’ESCOLA 

 

Els nens de 0 a 6 anys 

 

Hi ha nens petits (de menys d’un any) que mosseguen els companys (de vegades també els 

seus pares) perquè no saben expressar-se d’una altra manera, encara estan en un “estadi 

oral” en què tot el seu món passa per la boca (per conèixer un objecte –un pilota, un nino...–

el llepen). Ja en aquest moment, tot i que l’acció té una explicació, s’ha de fer entendre al 

nen que aquesta conducta no és tolerable (segurament no serà l’última vegada que ho faci, 

però la nostra obligació com a pares és ensenyar el que està bé i el que no ho està). 

 

A l’escola, els nens d’entre 3 a 6 anys poden continuar tenint conductes agressives, que ja 

no tenen res a veure amb les que es produïen a la llar d’infants, perquè ja saben expressar-

se amb paraules, perquè són més greus (els nens tenen més pes i més força) i perquè, en 

molts casos, denoten un problema en la criatura. 

 

Comportament agressiu 

 

Hi ha dos tipus de comportaments que poden generar agressivitat en els nens: d’una banda, 

hi ha els que tenen problemes de disciplina, i de l’altra, els que tenen trastorns de conducta 

(TC). 

 

Aquest agost, tenint en compte aquesta realitat a les escoles, el Departament d’Educació va 

enviar 200 guies elaborades per experts que treballen en centres d’Assessorament i 

Orientació Psicopedagògica i les ha distribuït als 81 Equips d’Assessorament i Orientació 

Psicopedagògica (EAP) que hi ha a Catalunya per facilitar que els centres puguin 

identificar i intervenir correctament aquests alumnes amb trastorns de conducta. A més, 230 

psicopedagogs han rebut un seminari de formació sobre trastorns de conducta. Així mateix, 

han posat en funcionament quatre centres d’educació especial i està previst crear-ne quatre 

més el curs vinent.  

 

Una doctoranda de la Universitat Autònoma de Barcelona ha estudiat prospectivament els 

trastorns de conducta pertorbadora en 227 nens de diverses escoles de Catalunya i ha arribat 

a la conclusió que els nens que als 3 anys presenten més problemes de comportament, als 8 

anys tenen més probabilitats de patir trastorns de conducta pertorbadora, depressió i 

ansietat, i uns valors inferiors en les aptituds escolars. 

 

Actitud integradora 

 

En l’etapa de l’Educació Primària, el Departament d’Educació demana una actitud 

integradora, o sigui, que l’escola també aculli nens amb problemes (ja siguin físics o 

psíquics). I això, valoracions personals a part, penso que hauria d’anar acompanyat d’un 

suport econòmic que permetés que s’impartissin cursos de formació als mestres perquè 

poguessin ajudar els nens que tenen necessitats especials i més personal que vetllés 

personalitzadament aquest nen que té problemes. Amb tot el meu respecte, i fins i tot 

admiració pel personal docent, em pregunto com una persona que ha estudiat magisteri pot 

ajudar un nen amb hiperactivitat o esquizofrènia o qualsevol altra patologia, i controlar i 



disciplinar la resta dels alumnes de la classe, i més tenint en compte que cada any canvia 

d’alumnes i, per tant, els problemes també poden ser diferents. S’està demanant que el 

mestre sàpiga el que sap un psicòleg, un psiquiatre, un pedagog, un metge...? Si ha d’haver-

hi integració, han de proporcionar-nos un mínim de seguretat per als nostres fills. 

 

Proposta de solucions 

 

Arriba el moment clau, què fem quan el nostre fill arriba a casa i ens diu que a l’escola un 

nen o una nena l’ha pegat, quan aquesta actitud es repeteix i el nostre fill comença a patir 

les conseqüències a part de l’acte agressiu en si mateix (malsons, enuresi nocturna, petició 

de canviar d’escola), quan el nostre fill no és l’única víctima de les agressions que 

inflingeix un nen? El Departament d’Educació proposa el següent:  

 

 Parlar amb la direcció del centre 

 El director o la directora valora la situació i si ho creu necessari ho comunica a 

l’EAP 

 L’EAP fa una avaluació psicopedagògiga d’aquest nen 

 En el cas que es decideixi que aquest nen té un problema, es designa un vetllador 

que ajuda el nen i també ajuda la resta de companys a tractar-lo 

 

Tot això sembla fantàstic per dues raons: la primera és que s’ajuda un nen amb problemes i 

la segona és que, en eliminar l’agressió, no hi ha víctimes. Llavors, què hi falta? Doncs, 

falta una bona dotació econòmica per poder tenir tots els vetlladors que la realitat diària 

necessita. A més, aquests vetlladors no s’assignen a un nen concret perquè l’acompanyi 

constantment (a les aules, al pati...), sinó que s’assigna al centre, el qual ha de fer jocs 

malabars per distribuir les hores que li proporciona el vetllador entre els nens que ho 

necessiten. 

 

Una reflexió que proposo és posar-nos al lloc de la direcció d’una escola que rep pares 

disgustats perquè estan angoixats pels seus fills i que a l’hora de demanar més hores de 

vetlladors no obté del Departament d’Educació el que necessita. 

 

Llavors, en quina situació resten els pares que tenen un fill víctima d’agressions per part 

d’un nen amb problemes de disciplina, trastorns de conducta o patologies que generen 

agressió? Evidentment, no tinc la solució perfecta, però penso que hi ha tres fonts 

d’actuació: 

 

 L’escola: és imprescindible parlar amb la mestra i amb la direcció. La mestra 

s’assabentarà de la nostra angoixa i ens dirà què estan fent a la classe per minimitzar 

el problema. El director o la directora és qui s’ha de posar en contacte amb l’EAP, 

en el cas que sigui necessari. També es pot recórrer al Consell Escolar, que ens pot 

donar solucions concretes i té la potestat per actuar més dràsticament. 

 Els pares de l’agressor: de vegades no hi ha sort i els pares no en volen saber res, 

però és possible que hi hagi qui es preocupi pel seu fill i vegi que els 

comportaments agressius no només són dolents per a la víctima sinó també per a 

l’agressor, el qual està demostrant que té un problema. 



 Els nostres fills: és necessari que aprenguin a no tolerar actes agressius. Un nen que 

és maltractat no pot assumir que aquesta situació és normal. Així mateix, ha de 

veure que, si ens ho explica, nosaltres actuem i el problema disminueix o 

desapareix.  

 

Penso que totes les parts implicades en un conflicte d’aquesta magnitud són conscients del 

problema (l’escola, el Departament, els pares i els alumnes), així, doncs, no callem aquesta 

realitat i com a mínim continuem denunciant-ho. Treballem conjuntament per eliminar 

conductes agressives.  

 
Carme Prats 

 


