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Xerrades

Xerrades: Mobbing
Enviada per rserenti el 31/Mai/2004 - 09:31

El passat dia 19 de maig del 2004, Els alumnes de 1r BatxilleratC vam tenir una conferència a la classe
d'Economia amb el professor de la FUB Rafael Roca, que ens va parlar sobre el mobbing.
El mobbing és una conducta hostil, agressiva, la qual està feta de forma repetitiva amb l’objectiu de destruir,
perjudicar psíquica o físicament a un altre individu. Si no hi ha una definició clara i objectiva del mobbing no es pot
ser jutjat de forma legal.

El primer que va utilitzar el concepte mobbing va ser una antropòleg anomenat Conrad.
Hi ha diferents tipus de mobbing:
- Bullyng: Un grup d’alumnes practica el mobbing contra un altre grup d’alumnes.
- Harassment: Es basa en el fostigament, és a dir, anar contra algú de forma repetitiva.
- Whistleblowers: En un grup de persones algú ha fet alguna cosa que tothom sap que no està bé, però un individu
ho fa públic. Tots els altres van contra ell.
- Ijime: És el mobbing en la cultura japonesa.
- Assetjament moral: Es tracta d’humiliar a una altre persona.
Els sectors on hi ha més mobbing són:
- Serveis públics.
- Exèrcit.
- Mèdic i Social.
- Ensenyament.
- PIMES.
- Política.
- Noves economies.
- Esports.
No és mobbing, perquè està regulat per llei:
- Assetjament sexual.
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- Assetjament racista.
- Assetjament religiós.
- Assetjament minusvalies.
- Assetjament malalties.
- Assetjament delegats i representants sindicals.
Tampoc és mobbing:
- Conflictes
- Estrés.
- Maltractament de la direcció.
- Agressions esporàdiques.
- Violència externa, física o sexual.
- Condicions de treball dolentes.
- Coaccions professionals.
Perfil de la persona que rep el mobbing sol ser :
- Ètica elevada.
- Honrada.
- Autònom, independent, amb iniciativa.
- Destaca per la brillantor professional.
- Populars, líders.
- Alt sentit del treball en equip.
- Situació familiar satisfactòria.
- Amb capacitat epàtica.
Perfil del assetjador:
- Capacitat d’encant, superficial.
- Vida parasitària.
- Sentit grandiós dels propis mèrits.
- Mentida sistemàtica i compulsiva.
- Absència de remordiments.

page 2 / 3

INS Pius Font i Quer :: Xerrades :: Xerrades

- Absència de sentit de culpabilitat.
- Manipuladora.
- Absència d’empatia.
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