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Introducció 

El nostre treball es centrarà en un tema que actualment creiem que s’ha d’explicar i 

també hauríem de ser conscients de la importància de saber com actuar en cada cas, 

l'abús mitjançant xarxes socials i Internet. 

Sovint apareixen notícies en els mitjans de comunicació, relatant abusos o agressions 

que són penjats a la xarxa, com missatges amenaçadors, baralles entre nois i noies, 

crítiques i insults al Messenger o Facebook, d’entre altres. És per això que vam voler 

centrar el nostre treball en l’estudi sobre el “ciberbullying”, un terme conegut molt 

recent quan parlem d’abús a través de les xarxes socials. 

Actualment els joves tenen una escassa alfabetització informàtica, i això fa que no 

arribin a conèixer el perill d’aquest nou món virtual que tant ens agrada utilitzar. Els 

sistemes de missatgeria instantània i gratuïta, per exemple, l’utilitzen diàriament milers 

d’adolescents en aquest país per a "xatejar" i comunicar-se, creant una nova manera de 

comunicar-se gràcies a les noves tecnologies. 

Tot i això, aquests nens i joves naveguen per un medi on hi ha una absoluta manca de 

referents i moltes vegades no són conscients del risc que poden patir al navegar sense 

uns mínims de seguretat. És llavors, quan creiem que els pares haurien de controlar molt 

més als seus fills per on naveguen i intentar que prenguin consciència sobre què és el 

“ciberbullying” i com es pot prevenir. 

Parlem de Ciberbullying “quan un nen o adolescent és turmentat, amenaçat, assetjat, 

humiliat,  molestat  d’una manera o altra,  per un altre nen o 

adolescent  mitjançant  l’ús  d’Internet, tecnologies  interactives  i  digitals  o telèfon 

mòbil”. També es donen altres formes d’assetjament per Internet, com el grooming o 

moobing, que comentarem al llarg del nostre treball. 

El ciberbullying va ser impulsat a donar a conèixer pel pare d'un adolescent estatunidenc 

que es deia Ryan Patrick Halligan (2003), el qual es va suïcidar després de rebre 

assetjament escolar i seguidament també per Internet i les xarxes socials. Per aquests 

motius, el seu pare, John P. Halligan (2004) va ser el que va pressionar a l'Estat perquè 
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s'aprovessin lleis per millorar la forma que les escoles afronten l'abús i la prevenció del 

suïcidi. 

Però... Perquè és especialment greu el ciberbullying? L'anonimat, la no percepció directa 

i immediata del dany causat i l'adopció de rols imaginaris a la xarxa han acabat 

convertint-lo en un greu problema que considerem que dia a dia va guanyant més força 

i més nombres d'assetjaments virtuals. 

En el cas del ciberbullying ha d’haver-hi menors implicats per ambdues bandes o que es 

donés el cas que un menor va en contra d'un altre. També, la majoria de vegades que 

un nen pateix abús escolar, hi ha una reiteració del poder contra seu i acaba patint 

ciberbullying. 

El mal ús de les noves tecnologies pot arribar a invisibilitzar a l'agressor, augmentar el 

potencial del nombre dels espectadors i que la víctima tingui una manca d'espais virtuals 

segurs, són alguns dels problemes que identifiquem del ciberbullying. 

També és cert que moltes de les conductes que manifesten els nens i nenes a la xarxa 

reflecteixen allò que aprenen a casa o entre els seus companys, tot i que també la 

manca de referents o de límits poden augmentar la possibilitat d'abusar 

cibernèticament. És per això que és important treballar també la prevenció i no només 

l'actuació quan ja es coneix el cas, per tal d'evitar molts més de possibles i "cal prendre 

partit contra la crueltat gratuïta, la 

vulgaritat i l'explotació sexual en 

els mitjans de comunicació" 

segons suggereix William Voors en 

“Bullying: el acoso escolar” al 

2005. Algunes de les conductes 

més habituals que es donen en 

casos de ciberbullying són 

amenaçar mitjançant missatges, 

robar contrasenyes per fer-se 

passar per una altra persona als 

xats, suplantar la identitat, 

publicar fotos amb comentaris 
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ofensius als blogs, enviar fotografies o vídeos fets a amagades o contra la voluntat de 

la víctima, utilitzar o crear webs amb continguts ofensius, entre d'altres. 

Internet representa una nova forma de contacte social, i paral·lelament de la família, 

l'escola i la comunitat trobem avui en dia la comunitat virtual, que ens permet 

relacionar-nos tant de forma positiva com negativa, aquestes últimes marcades per 

l'abús i la violència que van alertar de la nova forma de "contacte social" que molts 

usuaris utilitzaven.  A més, com abans apuntàvem, es tracta d’un món amb una manca 

absoluta de referents.  

Hem  posat en mans dels infants i joves una sofisticada tecnologia on tenen accés a 

Internet, telèfons mòbils, càmeres de vídeo, etc. i no els hem dit com utilitzar-la ni 

explicat quins són els riscos de fer-ne un mal ús.  

El paper de  l'educador/a social en aquest àmbit creiem que és molt important, ja que 

pot servir als joves tant de referent per establir unes normes virtuals sobre el que es pot 

i no pot fer, com d'acompanyant en el procés d'acceptació del que han fet malament o 

el que han patit, i donar una solució per a què no torni a passar. 

En aquest treball volem donar resposta a alguns interrogants i reptes que ens hem 

proposat i se'ns han anat acudint, per tal d'ampliar i millorar el nostre coneixement 

sobre aquest tema. Les estadístiques ens ajudaran a conèixer de manera més detallada 

i certa algunes qüestions que durant el procés del treball desconeixíem. 

Creiem que és important que també citéssim i expliquéssim un cas d'actuació que hagi 

sortit exitosa contra l'abús virtual. Indagarem també sobre com és el perfil de 

l'assetjador/a i de la víctima, així com de la família d'ambdós per tal que quan se'ns 

presenti en un futur un cas d'aquest caire saber generalment com són els implicats. 

L'objectiu que ens proposem els quatre integrants del grup és donar a conèixer tots 

aquells aspectes relacionats amb el tema que hem escollit, el ciberbullying, que també 

pot rebre altres sinònims com ciberabús, cibermanotatge, abús online, abús virutal, e-

bullying i online bullying. 

Ens agradaria poder arribar a totes les persones que llegeixin el nostre treball de forma 

clara, concisa i  breu alhora. 
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El Ciberbullying 

Del bullying al Ciberbullying 

Dan Olweus és un dels primers investigadors que va donar una definició al "bullying", 

"maltracta entre alumnes com una conducta de persecució física i/o psicològica que 

realitza un/a alumne/a vers un altre/a, a qui escull com víctima d'atacs repetits". 

(Olweus, 1992). Així doncs, l'any 1992 l'investigador Dan Olweus va confirmar 

l'existència del "bullying" tot i que hi ha constància que des de els anys 70 es coneixien 

els atacs entre joves. A més, també es donen a conèixer aquests assetjaments en 

diferents àmbits fora de les aules i de l’adolescència. El moobing podríem dir que és una 

branca del bullying i és la persecució psicològica i en els casos més greus físics que es 

realitza entre treballadors d'una mateixa empresa. Per tant podem veure que en els 

inicis de les investigacions ja es podien veure diferents tipus d'assetjaments. 

A tot això cal afegir que aquests casos s'han vist influenciats per la rapidesa evolutiva 

que han tingut les diferents tecnologies. Actualment i amb l'evolució de les tecnologies 

de la comunicació (TIC), també veiem un augment en el ventall de les branques del 

bullying i sobretot veiem que no només ho poden realitzar els alumnes amb altres 

alumnes, entre adolescents o entre treballadors sinó que avui dia existeixen moviments 

que els duen a terme poden ser gent externa (desconeguda) a adolescents. Així doncs, 

veiem que en aquest ventall del "bullying" neix l'existència d'una altra forma 

d'assetjament anomenada ciberbullying. Segons el sociòleg canadenc Bill Belsey es 

defineix com: "La implicació de l'ús de les TIC per el comportament deliberat, repetitiu i 

hostil d'una persona o grup amb el fi de fer mal als altres" (Belsey, 2005). A diferència 

del "bullying" veiem que té un agreujant notable i és que l'assetjament del ciberbullying 

es pot realitzar els 7 dies de la setmana, les 24 hores al dia. El cas és que amb aquest 

nou format de ciber-assetjament com esmentem anteriorment, fa més ampli el ventall 

i apareixent paraules com el "grooming", una forma d'assetjament, que comença en els 

espais personals, blogs i xats on acudeixen nens i adolescents. L'adult (agressor) tracta 

d'establir una relació i un control emocional sobre la víctima normalment amb finalitat 

sexual. Cal diferenciar-lo del ciberbullying que també és una forma d'assetjament a la 

xarxa, però entre igual. 
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Així doncs quins reptes i interrogants hi ha avui dia en l'assetjament virtual? En aquest 

treball intentarem trobar-hi resposta a algun d'ells, mètodes que s'han dut a terme per 

remeiar i plantejaments de cara al futur. 

Les tres mirades 

Realment es dóna la importància necessària al Ciberbullying? Moltes persones quan 

parlen d'aquest tema, a vegades tabú, o descriuen amb la típica frase de "és cosa de 

nens..." traient importància al que està passant en realitat. 

Aquest ciberassetjament pot arribar a tenir moltes mirades, per sort, gràcies a xerrades, 

conferències i moviments socials que visibilitzen aquest fet, la societat cada vegada més 

es planteja la necessitat d'actuar, però sobretot de prevenir. 

Per aquest motiu, són moltes les persones que lluiten per canviar, ja no l'existència del 

Ciberbullying, sinó la forma de tractar-ho. Sovint les actuacions van destinades a protegir 

a l'assetjat, plans d'actuació que s'expliquen en cas de si et sents intimidat, etc. Però 

encara no parlem de la prevenció com un aspecte essencial en aquesta lluita, s'ha 

demostrat que existeixen mètodes efectius en prevenció (com per exemple el mètode 

Kiva al que després farem referència), però encara no ho hem aplicat aquí. 

D'una altra banda, és important parlar de les tres mirades en relació a l'educació: 

escolar, cultural i social. 

L'Educació Escolar es refereix a les escoles, a la formació reglada, des de l'educació 

primària fins a l'educació superior. Abans de les noves tecnologies, era exclusivament 

en les aules o centres educatius on s'impartia l'assetjament (en la majoria dels casos) i 

on els professionals podien veure-ho i actuar. Després de les T.I.C. els rols han canviat, 

ja que tot i que a les escoles existeix el Ciberbullying, també pren força a l'exterior, és 

un assetjament constant, i molt més difícil d'observar. Per aquest motiu, a les escoles 

s'hauria de promoure la utilització d'eines i recursos per accedir a les TIC, però a la 

vegada ensenyar com utilitzar-les de manera adequada, fent que aquests nens/es 

entenguin fins a quin punt poden afectar negativament aquestes actituds. Hi ha dades 

estadístiques que reflecteixen que el 64% de professorat han estat presents en un cas 

de Ciberbullying, i només un 30% va actuar de manera adient. Per aquest motiu són cada 

vegada més els docents que estan d'acord en el fet que les institucions han d'actuar 
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front aquesta problemàtica i que exigeixen un aprenentatge per capacitar-los a 

intervenir de forma adequada. 

De la mateixa manera, tot i que potser a algunes persones no ho creurien necessari, és 

important que els casals, extraescolars i en general, els àmbits d'Educació Cultural 

treballin la prevenció del nou estil d'assetjament, ja que tot i que es duen a terme fora 

de l'àmbit escolar, també pretenen desenvolupar competències i facultats intel·lectuals 

i morals als individus. El Ciberbullying no només s'exerceix en el grup classe, també pot 

desenvolupar-se en qualsevol àmbit en el qual aparegui un grup d'iguals. És a dir, en 

aquests extraescolars també poden sorgir aquests assetjaments o expandir-se els que 

comencen en les aules. Els Educadors Socials pertanyem a aquest àmbit. Els 

professionals de l'educació cultural són moltes vegades considerats, des de la visió dels 

infants i joves, una figura més propera que la del docent (educació escolar). Això vol dir 

que és igual d'important la capacitació d'aquests professionals, ja que poden ser molts 

els casos que la persona assetjada pugui confessar-s'ho a aquesta figura, d'aquesta 

manera es podrien prevenir aquestes actuacions o fins i tot detectar-les. 

La tercera part de l'educació es duu a terme per part de les famílies. En l'Educació Social 

s'ha de treballar-ho també, tot i que aquest espai és més difícil incidir, ja que no podem 

dir a uns pares/tutors com "educar" als seus infants. Dins de les famílies és on podem 

trobar les majors diferències de visions, ja que els professionals cada vegada estem més 

involucrats en aspectes com aquests (o almenys hauria de ser-ho) però a les famílies són 

moltes les persones que li treuen importància o que no es volen ficar, o simplement que 

no volen veure les inadequades actuacions dels seus fills/es. Aquest és un tema més 

delicat, ja que són molts els pares, mares o tutors que la majoria de vegades no se'n 

adonen del que està passant en les xarxes, si el seu fill/a es assetjat o si pel contrari és 

l'assetjador. Ara que vivim en l'era digital és important afegir valors nous per transferir 

de generació a generació basats en el respecte. 

El primer pas per prevenir el Ciberbullying és que aquestes tres tipus d'educació puguin 

tenir una coordinació i un diàleg constant, és a dir, fer un treball comú per l'educació de 

l'infant i impartir valors que vagin encaminats en les mateixes direccions. Aquest treball 

conjunt pot promoure una prevenció més eficaç contra el Ciberbullying. 
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Algunes dades 

"Un de cada tres nens i nenes ha sigut insultat per Internet o pel mòbil." Aquesta és una 

de les afirmacions que podem extreure de l'informe de Save the Children, Yo a eso no 

juego, publicat al febrer d'aquest mateix any. Un estudi amb més de 21.480 enquestes 

a estudiants d'entre 12 i 16 anys. En aquest informe podem apreciar alguns percentatges 

impactants sobre el ciberbullying i les seves conseqüències. 

Un 6,9% dels nens i nenes enquestats han patit o pateix un assetjament a partir 

d'Internet o del mòbil (111.000 nens i 82.000 nenes), davant de 39.000 alumnes que 

reconeixen ser ciberacosadors. 

Aquestes són estadístiques generals de tot l'estat, si ens parem a mirar les comunitats 

autònomes, Andalusia, Múrcia, Melilla i les Illes Balears són les que superen 

consideradament la mitjana estatal. 

En l'article "Los menores españoles son los que menos ciberacoso sufren" de Ramón 

Muñoz publicat a la revista on-line El País al setembre del 2015, menciona les "excuses" 

que s'utilitzen per argumentar l'assetjament, el 38% és per l'aparença o l'aspecte físic, 

el 27% per sexisme, l'homofòbia és el 21%, el 19% per racisme, 14% per les classes 

socials, 10% per la influència religiosa i 10% per raons d'edat. 

També destaca les reaccions diverses conseqüents al ciberbullying. A Espanya les més 

freqüents són evitar les activitats socials (42%), com les extraescolars, els esports, sortir 

amb els amics, etc.; deixar d'anar a l'escola o tancar les xarxes socials (18%) i només un 

8% té pensaments suïcides. 
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Reptes i interrogants del Ciberbullying 

Interrogants 

 Quins són els perfils de les persones implicades? 

Tot i que sempre parlem de manera general, no totes les persones implicades tenen 

aquests perfils o rols, tot i que sí que és cert que de forma generalitzada poden arribar 

a tenir unes característiques semblants. 

Assetjador 

El perfil de l'assetjador normalment té un comportament provocador i d'intimidació 

permanent. Posseeix un model agressiu de resolució de conflictes. Les dificultats per 

posar-se en la pell de l'altre (falta d'empatia) i la necessitat de tenir la sensació de poder 

són característiques normalment comunes. El seu comportament en l'aula es 

caracteritza per sortides de to, bromes fora de lloc, i fins i tot actituds desafiants. 

Normalment assoleix el rol de líder. 

Assetjant 

En aquest cas és més difícil trobar un grup homogeni, tot i que existeixen alguns factors 

que multipliquen les possibilitats de patir-ho. Normalment són nois o noies amb pocs 

recursos o habilitats per reaccionar, a vegades poc sociables, sensibles i/o vulnerables. 

La majoria de vegades trobem persones tímides o introvertides, amb conseqüència de 

dificultats per comunicar la seva situació. També tenen més probabilitat de patir-ho les 

persones amb alguna diversitat funcional, trastorns d'aprenentatge (sobretot 

relacionats amb el llenguatge oral), pertànyer a algun grup ètnic divers o orientació 

sexual minoritària. 

Observadors 

Probablement és el grup amb el perfil menys definit. Es tracta dels companys que 

col·laboren amb l'assetjament i normalment no ho denuncien. Riuen de les accions, i 

fins i tot les capturen mitjançant fotografies o gravacions. La seva actitud passiva reforça 

la conducta dels agressors, ja que no deixa de ser una forma "d'aprovació". 
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 Quin és el paper de l’escola? 

Per a contestar aquest interrogant vam tenir l’oportunitat de parlar amb una professora 

de la universitat de Barcelona, l’Adriana Aubert (2016) que dóna l’assignatura de 

polítiques socials i educatives. En preguntar-li sobre aquest tema ens va explicar que 

malauradament les escoles no tenen cap obligació legal ni cap llei que empari als nens 

que pateixen ciberbullying, ja que moltes escoles es renten les mans quan l’abús passa 

fora de l’escola. 

Hem buscat dos exemples, un en els que l’escola actués en contra dels assetjadors i una 

altra que no fes res en contra. 

La directora de l’institut de Llançà aconsegueix frenar l’abús que practicaven cinc 

alumnes a altres companys mitjançant una pàgina d’Internet, on penjaven de forma 

anònima comentaris desagradables i denigrants dels assetjants. La directora en rebre 

aquesta notícia, es va posar en contacte amb la pàgina on es publicava tot i va posar-hi 

una denúncia.1  

D’altra banda, per desgràcia s’han donat casos on l’escola no ha intervingut de manera 

activa contra aquestes persones i finalment les víctimes s’han suïcidat. Un cas real és el 

de l’Amanda Todd, una noia canadenca que patia sextorsió i ciberbullying i que no va 

tenir el suport ni de l’escola ni de la família per afrontar-ho2.   

 Quines són les característiques de l’assetjament per Internet? 

Els nens que pateixen assetjament per Internet sovint són assetjats també en persona. 

A més, els nens que són assetjats per Internet els resulta molt més difícil apartar-se 

d'aquest comportament. 

- L'assetjament per Internet pot succeir les 24 hores del dia, els 7 dies de la 

setmana, i pot afectar el nen fins i tot quan es troba sol. Pot passar a qualsevol 

hora del dia o de la nit. 

                                                           
1 Informació adicional d’aquesta noticia a: OLLER, S. (2016). Una directora de instituto denuncia a cinco 
alumnos por acoso en internet. La Vanguardia. Obtenido de 
http://www.lavanguardia.com/sucesos/20131017/54392113911/denunciados-cinco-alumnos-girona-
ciberacosar-companeros.html 
2 Informació adicional d’aquesta noticia a: ORTEGA, A. (15 de Octubre de 2012). Conmoción tras el suicidio 

de Amanda Todd, la joven víctima de acoso en Internet. Obtenido de 

http://www.20minutos.es/noticia/1617021/0/amanda-todd/adolescente-bullying/suicidio/ 
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- Els missatges i imatges utilitzats en situacions d'assetjament per Internet poden 

publicar-se de forma anònima i distribuir ràpidament a una gran audiència. Pot 

ser difícil i de vegades impossible detectar la font. 

- Esborrar missatges, textos i imatges inapropiats o enutjosos és summament 

difícil després que han estat publicats o enviats. 

 

Reptes 

 Augment de la implicació dels professionals  

Durant aquests últims anys, les situacions de ciberbullying ha anat augmentant, i per 

tant una de les principals causes d'assetjament per part dels adolescents i dels joves. 

Això ha dut a terme una necessitat de mobilització per part dels professionals. Però, 

aquests estan informats i preparats per actuar en aquests casos? 

Educadors, mestres, professional sanitari, ... Tots aquests àmbits requereixen una 

formació especial per poder tractar aquests temes que han anat evolucionant al llarg 

dels anys, tot i això, la seva preparació del tema és una cosa que manca. 

Existeixen plans, guies, documents, projectes orientats a la prevenció i l'acció contra 

aquestes situacions, però malauradament, no hi ha l'obligatorietat d'aquesta formació. 

Per la nostra part pensem que un repte seria que, els professionals que estan 

constantment en contacte amb els nens i joves estiguessin especialitzats o mínimament 

formats en aquest aspecte, ja que no només és el fet d'actuar després, sinó també de 

saber prevenir, de detectar que hi ha un cas de ciberbullying, poder intervenir amb els 

assetjants, l'assetjat i els observadors, que també són part fonamental del ciberbullying. 

Una combinació d'actuacions que podrien alleugerar aquest problema. 

 

 Tenir en compte tot l’entorn  

Igual que al Bullying, al Ciberbullying no només estan implicats les dues persones 

protagonistes (assetjador-assetjant), sinó que també tenen responsabilitat totes les 

persones que són conscients de l'existència del mateix o que ho presencien.  

Els "espectadors", poden ser de dos tipus, de manera generalitzada. Els primers són els 

que no estan d'acord amb l'assetjament però per temor a patir el mateix, no 
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interrompen, ni es queixen dels comportaments violents. Moltes vegades es plantegen 

el fet d'explicar-ho a alguna persona, però la por provoca que poques vegades ho portin 

a terme. Per una altra banda ens trobem als companys que impulsen als agressors amb 

la seva complicitat perquè continuïn amb la seva conducta. En el cas del Ciberbullying, 

existeix un anomenat "contagi social" que fa que aquests espectadors s'impliquin 

directament en l'agressió, com per exemple, fent difusió d'una fotografia. 

Per aquest motiu, és molt important fer partícips a tots els nens i nenes que no hem de 

fomentar-ho, encara que no siguem els mateixos agressors, ja que s'ha demostrat en 

alguns casos (ho veurem més endavant en l'exemple del cas) que sense el suport dels 

observadors, a l'assetjador no li resulta tant "atractiu" ridiculitzar a una persona, ja que 

necessita aquest suport per exercir-ho.  

Per aconseguir aquest repte, és necessària la implicació de tots els agents educatius, ja 

sigui per part de professionals, famílies o la mateixa societat. 

 Com podem conscienciar a la població de la seva importància  

Durant la recerca de com està en l’actualitat el Ciberbullying, ens hem adonat que hi ha 

una manca d’informació i sensibilització generalitzada. L’escassetat de recursos i eines 

a l’hora d’actuar, o simplement de detectar el problema, és el problema principal que 

tenen tant els professionals com els pares, mares o tutors. Però no només per part de 

les persones externes, sinó que també de les implicades (assetjadors, assetjats i 

observadors). Una part fonamental és que els mateixos joves puguin tenir constància 

d’aquestes situacions i les mesures que s’han de prendre per evitar-ho i les 

conseqüències que poden arribar a causar. 

 Per tant, un repte que tenim enfront aquesta situació, és poder conscienciar a la 

societat i poder, per tant, dotar-los de recursos per evitar-ho o actuar en contra dels 

assetjaments. 
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El mètode KiVa 

La cerca d'actuacions d'èxit sobre el ciberbullying ens ha fet arribar, per descomptat, a 

una proposta que utilitza un dels països amb el sistema educatiu més eficient 

actualment. Finlàndia. Aquest programa té com a nom "KiVa" i va sorgir l'any 2007 a 

causa de la preocupació per part del govern, de l'estancament en la disminució de les 

agressions, abusos i ciberbullying en els centres escolars. Així doncs, un grup 

d'investigadors de la Universitat finesa de Turku, que feien més de 25 anys que 

estudiaven les diferents relacions entre els nens i nenes, van desenvolupar el següent 

projecte: 

El mètode KiVa (contra l'abús escolar) es va aplicar en un inici, de manera aleatòria, a 

diferents centres educatius (any 2007) i actualment està aplicat al 90% de les escoles 

fineses. Segons explica Christina Salmivalli, professora de psicologia i una de les 

creadores de KiVa. Aquest va arribar a ser el estudi més gran realitzat a Finlàndia on van 

participar 234 centres i fins a 30.000 estudiants del país. (Salmivalli, 2015). Abans de 

posar-nos a especificar en què consistia el programa en qüestió, remarcar que anys més 

tard La universitat de Turku va realitzar un programa d'avaluació sobre el projecte i es 

van adonar que després del període d'estancament en la lluita 

de bullying i ciberbullying, es va aconseguir fer desaparèixer fins a un 79% d'aquests 

abusos en les escoles. A més (Salmivalli, 2015) mostra que no només va reduir aquestes 

males accions sinó que també es va veure beneficiat en un augment del benestar i la 

motivació dels alumnes. 

Ara sí, centrant-nos amb el contingut d'aquest sistema, ens trobem amb una diferència 

principal respecte altres models: aquest no se centra només en la víctima sinó que al 

mateix temps també pren importància l'agressor i té com a objectiu conscienciar de la 

importància de les accions grupals i emfatitzar, defensar i donar suport a la víctima. Així 

doncs ens trobem en què aquest projecte d'eradicació del bullying, fa que prengui, la 

major part del protagonisme, les persones de l'entorn tant de l'agressor com de la 

víctima. 

Així doncs com intenten eliminar el ciberbullying entre d'altres els investigadors? Doncs 

disminuint de forma rotunda qualsevol passivitat de qualsevol persona, però sobretot 
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alumnes i companys, alhora que es produeix un d'aquests atacs. 

Aquest doncs és el projecte que s'està duent a terme i amb garanties d'èxit en aquests 

moments. Actualment la investigadora Cristhina Salmivalli està estenent aquest 

projecte en diferents països, buscant així socio-col·laboradors. "Nosaltres no podem 

atendre individualment a les escoles de tot el món que ens escriuen. Necessitem, acaba 

la professora, que en cada país existeixi una organització encarregada d'estendre el 

projecte, amb els socis locals que aporten una inversió per la traducció del programa, 

per pagar la llicència del desenvolupament de KiVa i el sou d'una coordinadora 

internacional". 

Per finalitzar esmentar que en l'Estat Espanyol, alguns centres educatius ja s'han 

interessat a realitzar aquest sistema finès. 
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L’educador/a social 

Com ja hem dit, abans d'actuar, els professionals haurien d'estar més formats en el 

tema, per no "dar palos de ciego", intentant solucionar un problema sense una base 

prèvia. Una vegada aconseguit aquest repte, des de la nostra part, veiem fonamental 

una intervenció directa amb els joves. 

Abans de tot, ens agradaria definir què és un/a educador/a social? Aquesta terminologia 

és bastant recent (sorgeix als anys 80) i defineix als agents educatius que intervenen en 

la realitat sociocultural per a millorar-la i ajudar a emancipar a aquelles persones amb 

dificultats socials o que es trobin en risc d’exclusió social. 

Els educadors socials s'haurien d'implicar més, a partir de diferents actes, activitats, 

dinàmiques, ... Però no només a l'escola, sinó també a instituts i als pobles mitjançant 

els casals culturals o els casals joves. 

És per això que creiem que és important la seva figura en les diferents activitats que 

comentarem a continuació: 

 Una assignatura més?  

Durant la universitat, tant els mestres com els educadors socials, ens enriquim d’unes 

bases de coneixements de diferents col·lectius (gent gran, infants, joves, diversitat 

funcional, ...), però perquè no existeix un apartat per tractar temes com el ciberbullying? 

Una assignatura on es pugui conscienciar del que és, com poder prevenir-ho, com 

abordar-ho, ... amb la finalitat de poder sortir ben format, amb habilitats per actuar en 

aquestes situacions. 

D’altra banda, pensem que és un tema que la societat hauria d’estar ben formada des 

de ben petita. Per tant, també creiem que una bona forma d’actuar és fent-ho des de 

l’escola, formant als infants i joves, ja sigui amb una assignatura dedicada a parlar-ho o 

diferents espais que es pugui tractar. D’aquesta manera no tindríem la necessitat 

d’actuar quan el mal ja està fet. Pensem que l’educació és la millor eina per poder 

transformar la societat, i aquesta és la filosofia que nosaltres volem transmetre, la 

importància de l’educació, la preparació i la sensibilització dels més petits per poder 

transformar els valors de la societat. 
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 Informar  

Com ja hem comentat abans la informació del tema és fonamental, i, generalment, es 

pensa que el fet d'informar està orientat íntegrament a aquells que poden estar 

implicats, però no és així. És molt important que tota la societat sigui conscient d'aquest 

problema, com es du a terme, perquè i quines són les conseqüències. No només 

professionals, com educadors socials o professors, sinó que també pares, mares, tutors 

i monitors, han de ser conscients que existeixen casos i que no són fàcils de detectar. 

Per tant, com a Educadors Socials, i amb la formació corresponent que, avui dia, s’hauria 

de tenir, haurien també d’estar implicats en la tasca de sensibilització de la població, des 

del fet de realitzar xarrades, conferències, dinàmiques als joves i nens/es, com poder 

exercir cursos pels professionals, pares, mares o tutors en contacte amb aquests.  

 Una diada contra el ciberbullying 

Poder crear un dia assenyalat per dur a terme una sèrie d'actuacions per sensibilitzar i 

prevenir el ciberbullying, podria ser una bona opció per implicar encara més a la 

població. Un conjunt d’actes dedicats al tema, i orientats a tota la població, dels més 

grans als més petits.  

Per exemple: conferències pels joves, a partir de declaracions de gent que ha estat 

implicada i poder conscienciar-los; dinàmiques pels adolescents, i així poder despertar 

emocions i sentiments a partir de l'experimentació d'aquest i l'empatia; i jocs pels més 

petits, dinamitzats pels joves del poble, que són els referents dels nens del poble. 

Aquestes accions tenen la finalitat d'experimentar, per ells mateixos, les causes i 

sensacions del ciberbullying.  

 

Aquestes diferents activitats són sobre tot de caire preventiu, que totes les participants 

del treball creiem que és el més efectiu a la llarga, però un cop ens trobéssim amb un 

cas real de ciberbullying ja avançat, com hauríem d’actuar? 

El primer de tot és aconseguir que el mateix assetjat sigui conscient de la seva situació i 

tingui ganes que canvi, ha de tenir en compte que la persona a la que demana ajuda 

sigui de total confiança, i estar segur que sabrà com actuar en cada moment. És per això 
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que és important que quan a un professional d’aquest caire li arribi aquesta informació, 

no estigui nerviós i demostri seguretat en si mateix.  

Un cop hagin contactat amb el professional i parlat detalladament de la situació, aquest 

ha de preocupar-se per saber tots els detalls del que li està ocorrent al assetjat, i no està 

de més dir-li que totes les proves que de l’abús que està patint les guardi per si fos cas 

que ho volgués denunciar a les autoritats.  

Quan l’educador es trobi en la situació que el assetjat no volgués denunciar-ho ni dir-ho 

a ningú, l’educador ha de buscar la manera de convèncer explicant-li tots els canvis 

positius que tindrà si ho fa i deixés de sofrir ciberbullying.  

Parlar amb els pares i l’escola en moltes de les ocasions és necessari per tal d’arrebatar 

el sentiment negatiu del assetjat i ajudar-lo en tots els àmbits del seu dia a dia a superar 

la situació que està vivint.  

Donar-li eines i estratègies al jove per a que pugui afrontar-se al que li passa és una altra 

manera de poder acabar amb el ciberbullying, com per exemple fer-lo ser conscient que 

el que li està passant no és culpa seva, intentar explicar com de dolents són els que ho 

estan fent, etc.  

En definitiva, cada cas és un món i els educadors mai sabrem com actuar fins que ens 

trobem en situació i coneguem personalment i detalladament cadascun dels casos. Tot 

i això, hem volgut explicar per norma general algunes de les coses que podem fer al 

respecte moltes de les vegades. 
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Conclusions  

Per concloure aquest treball ens agradaria fer una petita mirada enrere per tal de 

comentar tots els aspectes que creiem importants i alhora interessants de citar de 

manera conclusiva i fent (quan calgui) una crítica més enllà de la teoria que hem explicat 

durant tot el treball. 

Per començar, volem destacar l’expansió de l’abús escolar “bullying” de tal manera que 

ha arribat a ser a tots els nivells de la vida de les persones, tant a l’escola com a nivell 

més personal a través de xarxes socials sense necessitat d’estar davant dels companys 

que riuen les gràcies.  

És curiós perquè el ciberbullying creiem que ha sorgit a causa de la manca d’informació 

que hem tingut durant molts anys a l’hora d’utilitzar Internet, i també per la poca 

seguretat per part tant de les famílies, com de les altes esferes (policia, mestres, lleis 

que emparin a les persones que són assetjades per Internet...) Possiblement si des del 

primer minut que vam començar a utilitzar totes les xarxes socials ens haguessin fet una 

formació per utilitzar-les correctament i alertat del perill del mal ús d’aquestes, ara 

mateix no estaríem fent un treball explicant tot el que hem comentat fins ara.  

També creiem que la societat no està del tot conscienciada del perillós que pot ser que 

un nen pateixi ciberbullying, perquè com no es dóna maltractament físic sinó més aviat 

psicològic a través d’insults, amenaces, incentivacions a fer coses que no volen, 

humiliacions... no es considera tan perillós com quan és el cas d’una persona que ha 

pegat a l’altre. El que hem volgut demostrar amb aquest treball és la importància de 

saber frenar un cas d’abús mitjançant les xarxes socials a temps, ja que molts dels nens 

i nenes que no tenen suport familiar, escolar, entre iguals... poden arribar al suïcidi o a 

l’autoagressió per sentir-se incompresos.  

És per això que si hi ha una bona cohesió entre la família, els mestres, i la mateixa 

persona es pot dur a terme una intervenció més ben realitzada i arribar a temps d’aturar 

una possible conseqüència d’aquest assetjat. Per lo tant, creiem que nosaltres com a 

futurs educadors hauríem de vetllar per la bona comunicació entre aquests agents que 

de forma directa o indirecta estan implicats en el cas de l’abús per Internet.  
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També ens van sorprendre totes les maneres que hi havia d’assetjar a una persona per 

Internet. Moltes d’elles no les coneixíem o sabíem que existien però no com es deien, i 

és molt important saber a què t’afrontes per treballar molt millor coneixent tots els 

riscos i poder buscar informació en un moment donat.  

Per tractar l’estat de la qüestió que ens hem plantejat hem volgut remarcar-ho amb 

estadístiques, ja que creiem que és interessant també reflectir totes les dades 

numèriques que hem trobat per donar més èmfasi a l’estudi realitzat. El fet que un de 

cada tres nens i nenes hagi estat insultat almenys un cop per Internet o mòbil ens va 

captivar molt, ja que possiblement a molts d’aquests casos no se’ls dóna (o no es vol 

donar) la mateixa importància que si fos un insult verbal. També a les estadístiques hem 

pogut observar com les majors causes del ciberbullying són per l’aspecte físic de la 

persona assetjada (ja sigui perquè no vesteix bé, perquè té sobrepès, per tenir algun tic 

o pel simple fet que no sigui del tot agraciat...) i també per casos de sexisme en què 

generalment les noies accedeixen a enviar fotos, vídeos... despullades o amb poca roba 

per sentir-se acceptades en un grup determinat i aquest reenvia això a tothom per tal 

que se senti més vulnerable al saber que aquests arxius els tenen molta gent.  

Pel que fa als interrogants i reptes que ens hem proposat amb la nostra recerca, hem 

volgut fer referència tant a aspectes més teòrics com el perfil de l’assetjador i l’assetjant 

i en d’altres més pràctics com l’actuació que hauria de realitzar una escola quan un dels 

seus alumnes pateix abús virtual. Aquest últim ítem ens va sorprendre, ja que pensàvem 

que les escoles tenien un model d’actuació per incloure aquests temes, però investigant 

més profundament vam descobrir que moltes de les escoles no fan tot el que hi haurien 

per abolir el maltractament virtual als seus propis alumnes. Això és una cosa que 

personalment ens va molestar molt, ja que avui en dia l’escola hauria de ser una eina de 

resolució de conflictes tant amb companys com amb un mateix, i tot i que han aparegut 

noves vies de resolució d’aquests (com la mediació) no és un espai cent per cent segur 

per a una persona assetjada, ja que en molts dels casos el seu agressor es troba en el 

mateix àmbit educatiu que ell/a.  

Creiem que el ciberbullying s’hauria de prevenir ja des que els nens/es són petits, per 

conscienciar-los del que han i no han de fer quan es trobin en una situació similar. 

Aquest és un dels motius pels quals hem volgut realitzar un tríptic informatiu, ja que 
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creiem que és una eina molt eficaç per arribar a la població de tot tipus i de fàcil lectura 

sense necessitat que sigui un treball súper extens.  

Ja per acabar hem volgut demostrar l’eficàcia d’un mètode finlandès que s’anomena 

KiVa, el qual compta amb el recolzament de la comunitat educativa i el govern per frenar 

l’abús escolar i ciberbullying. Aquí es demostra que quan vàries institucions decideixen 

lluitar per combatre un problema, els resultats són més positius que si van per lliure.  

Creiem que el paper de l’educador social és indispensable tant com per prevenir com 

per treballar amb tots els implicats en el cas de ciberbullying, i que la bona formació 

virtual de les persones  pot reduir molt més els casos d’abús de tot tipus. 

Esperem que us hagi agradat i se us hagi fet amè el nostre treball.  
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Reflexions personals  

Júlia Prieto  

Jo personalment crec que el ciberbullying està molt més normalitzat del que creiem. No 

pot ser que hi hagi casos de suïcidis i molts d'ells no surtin a la llum, igual que tampoc 

crec que sigui racional que en el moment que un nen explica la seva situació, en moltes 

ocasions no se'l faci cas o s'intenti ocultar el veritable problema. És molt trist que en 

moltes famílies aquests nens o adolescents que estan sent dia a dia assetjats no tinguin 

cap mena de suport, ni familiar ni escolar. I per això crec que per poder treballar bé un 

cas de ciberbullying i arremetre-ho completament, s'ha de fer un treball personal amb 

tots els implicats que poden solucionar-lo o bé reduir-lo. 

La tecnologia del segle XXI ha obert moltes portes al coneixement ràpid i eficaç, però 

també ha fet que sorgeixin problemes veritablement greus com el que hem comentat 

durant tot el treball. Les persones quan parlen amb una pantalla de per mig se senten 

més valentes de dir algunes coses, i no afronten de manera valenta tot el que fan. Per 

això crec que una solució podria ser enfrontar a les dues persones (o més) implicades 

cara a cara i intervenir en cada moment que es faltin al respecte, que segur serien molts 

menys dels que ens imaginem. 

Ana Ruiz 

Les tecnologies han arribat a la nostra societat de manera ràpida i intensa, té molts 

beneficis i gràcies a elles podrem evolucionar encara més, però sempre que hi hagi una 

educació per davant. Personalment penso que ens trobem front un tema "Tabú". 

L'aspecte del Ciberbullying encara no té la repercussió que des del meu punt de vista 

hauria de tenir, i molt menys les polítiques per eradicar-lo. Encara hi ha moltes persones 

(inclús professionals de l'educació) que creuen que l'assetjament escolar és "cosa de 

nens" o bromes sense males intencions. El que no es poden arribar a plantejar és 

quantes vides han estat marcades, o fins i tot acabades per aquest bullying. Anys enrere, 

ja existia l'assetjament, però antigament un nen que anava a l'escola i ho patia, en 

marxar a casa podia desconnectar fins a la següent trobada. Actualment no, ja que a 

través de les xarxes socials, xats, missatgeria instantània i totes les noves tecnologies, es 

troben en una constant observació, sentint-se el punt de mira dels seus companys, 
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constantment jutjats, o fins i tot amenaçats. En la meva opinió, tenim un llarg camí fins 

a arribar a conscienciar la població de la importància del respecte, del bon ús de les 

xarxes socials i que l'assetjament no és un acte normal de la infància, sinó que és un 

procés innecessari que aprenem a causa d'una societat individualista i egoista. Aquesta 

educació és cosa de tots, i la seva absència també ens afecta, perquè fins i tot de vegades 

els assetjadors també són "víctimes". Deixem de prendre'ns l'assetjament escolar com 

un tema tabú del qual no cal parlar, perquè en un futur tots aquests nens i nenes seran 

adults, i si tot segueix igual, trobarem una nova forma d'assetjament, reproduint els 

errors del nostre passat. 

Isaac Jurado 

Qualsevol noi/noia, nen/nena està en una època de construcció, la qual penso que tant 

en la víctima com en l’agressor aquesta construcció del seu ser es veu afectada. Tots i 

cadascun de nosaltres em visualitzat algun que d’altre moment on aquest ciberbullying 

hagi estat present. També tots i cadascun de nosaltres en segons quines accions  em 

decidit no intervenir per pensar en que “no hi havia per tant”. Crec que queda molt per 

aprendre sobre aquest tipus d’assetjaments. Per això aquest és un gran repte del que 

entre tots em de saber els passos a seguir. En l’actualitat tenim un enorme avantatge 

que son les tecnologies de les comunicacions i crec que a partir de la utilització correcte 

d’aquestes em de ser capaços d’extreure i aplicar tota la informació sobre el tema i 

realitzar ja siguin mètodes com el KiVa o campanyes d’intervenció i conscienciació per 

tal de que una vegada per totes el bullying, ciberbullying o qualsevol altre assetjament 

sigui eradicat i que cap nen/nena, noi/noia pugui veure’s influenciat de realitzar la seva 

construcció personal per accions que li marquin durant molt de temps, fins i tot 

marcades de per vida. 

 

 

 

 



EL CIBERBULLYING 
Un tema tabú 

25 

Judit Hurtado 

Avui dia, al Ciberbullying no li donen la importància que haurien de donar-li, ni per part 

dels professionals ni dels pares, mares o tutors, o simplement per la societat. Per aquest 

motiu hem remarcat tant la importància de la informació, la sensibilització i la formació 

d'aquest tema. 

L'assetjament escolar és una situació que es dóna molt, però quin és el problema que hi 

veig en aquesta societat? La poca empatia i consideració que existeix, el "millor a ell que 

no a mi", "mentre no m'afecti, prefereixo no implicar-me", ... Aquest és el pensament 

popular que resulta a aquestes situacions. Per això, crec que és fonamental l'educació 

des de petits. Si s'eduquen uns valors i unes normes de comportament a les noves 

generacions, les desigualtats haurien d'anar disminuint, i finalment desaparèixer. Però 

només es podrà aconseguir amb el canvi de tota la societat, no només d'una petita 

minoria. 
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