CIBERASSETJAMENT I
CONFINAMENT

COm prevenir-lO, detectar-lo I actuar

entenent el ciberassetjament
L’assetjament escolar o bullying és el maltractament psicològic, verbal o
físic que es produeix entre nens o nenes de manera reiterada. Quan aquest
maltractament es produeix en l’entorn digital, es denomina ciberassetjament
o ciberbullying.
Consisteix en l’ús de la tecnologia per exercir amenaces, insults, humiliacions
i vexacions per part d’un nen o un grup de nens cap a un altre.
Per a això s’utilitzen fotos, vídeos o textos i de vegades es difon informació
falsa.
Pot tenir lloc en les xarxes socials, xats, correu electrònic, jocs online i, en
general, en qualsevol aplicació de comunicació online.
Algunes de les característiques del ciberassetjament són la intencionalitat
(pretén fer mal), la reiteració en el temps (no és un fet aïllat) i el desequilibri de
poder (que s’accentua amb la pèrdua d’autoestima de la víctima).

CiberaSSETJAMENT I CONFINAMENT. COm prevenir-lo I detectaR-lo
Durant el confinament, els nens, nenes i adolescents estan passant més hores que mai connectats a internet, la
qual cosa incrementa el risc de patir ciberassetjament. Prevenir-ho i detectar-ho a temps és fonamental per evitar
que la situació s’agreugi.

COM prevenir-lo
Ensenya’ls a fer servir la xarxa de manera segura: configurar les seves xarxes socials en
manera privada, evitar pràctiques de risc com compartir dades personals, informació privada
o sensible o acceptar persones que no coneixen.
Estigues informat de l’activitat online dels teus fills i supervisa-la. Utilitza eines de control
parental que et permetin protegir-los i acompanyar-los en l’entorn digital.
Controla el temps i acorda amb ells normes d’ús dels dispositius digitals.
Fomenta la confiança i el diàleg entre els membres de la família.
Realitzeu junts activitats de lleure saludables com a alternativa a l’ús de les tecnologies de la
informació.
Potencia la seva autoestima, el desenvolupament d’habilitats socials com l’esperit crític i la
resolució de conflictes, i de valors com el respecte i l’empatia perquè sàpiguen actuar davant
un cas de ciberassetjament i perquè mai ho exerceixin ells mateixos ni hi participin.

COM detectar-lo
Estigues atent als següents indicis. Encara que els canvis són propis de l’adolescència,
sovint ens alerten sobre l’existència de problemes:
Alteracions en el seu estat d’ànim o comportament: irascibilitat, abatiment, canvis bruscos
d’humor…
Reacció de tristesa després de consultar els seus missatges o xarxes socials.
Canvis en els seus hàbits d’ús d’internet: accedeix constantment o deixa de fer-ho per
complet, procura estar només quan es connecta.
Pèrdua o canvi d’amistats.
Evita sortir de casa (en circumstàncies normals).
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Denunciar el
ciberassetjament
és de valents

COM actuar DAVANT UN CAS DE CIBERASSETJAMENT?
CONSELLS PER ALS pares
Parla amb ell o ella. Escolta’l. Genera confiança i reforça la seva autoestima. Ha de sentir
que l’ajudaràs. Actua amb serenitat.
Comunica allò que ha passat a l’escola i valora contactar la família del nen o la nena
responsable del ciberassetjament per trobar una possible solució dialogada.
Si és necessari, busca ajuda experta (centre de salut, psicòlegs, organitzacions
especialitzades).
Denuncia-ho a les xarxes socials o aplicacions en les quals s’ha produït el ciberassetjament.
Denuncia-ho a les autoritats.

CONSELLS PER ALS FILLS
Si t’assetgen, explica-ho a un adult.
Guarda proves (captures de pantalla).
El ciberassetjament és un delicte.
No et sentis culpable. La culpa mai
és de la víctima.
Si assetgen un company, no el deixis
sol. No comparteixis continguts
humiliants. Esdevens còmplice. Parla
amb un adult.
Demana ajuda. Denunciar el ciberassetjament és de valents.

TELÈFON d’AJuda
de l’Institut Nacional
de CibersegurETaT (INCIBE)

017

De 9:00 a 21:00
de dilluns a diumenge

Fundació ANAR
per mitjà del seu web

anar.org via
XAT o EMAIL

De 10:00 a 24:00 de dilluns a diumenge
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Eduquem
els nostres fills
en ciberseguretat i
ensenyem-los a navegar
per la xarxa des del
respecte i
l’esperit crític

El rol d’Aldees per prevenir l’assetjament
A Aldees Infantils SOS portem 22 anys preocupats per l’assetjament i apropant els valors a l’entorn escolar a través
dels nostres programes educatius Abraça els teus valors, destinat a nens d’Infantil i Primària, i Atura’t a pensar, dirigit
a estudiants de Secundària, en els quals cada curs participen 350.000 alumnes.
Aportem als nens, nenes i adolescents recursos emocionals i relacionals perquè descartin la violència en les seves
accions, sàpiguen defensar-se i ajudar a uns altres, i acudeixin a un adult que els doni suport en cas de necessitat.
La igualtat, el respecte, la confiança i la convivència són alguns dels valors que hem treballat en els últims anys
amb l’objectiu de prevenir l’assetjament a l’escola. Ho fem promovent la reflexió i el diàleg entre els alumnes, els
professors i les famílies, amb l’objectiu de forjar millors persones i ciutadans més responsables i de donar-los eines
perquè la violència mai sigui una opció acceptable.

En positiu: en contacte gràcies a les xarxes
La situació de confinament que vivim ens ha portat també el millor de les noves tecnologies: ens permeten teletreballar,
continuar amb les classes i, sobretot, mantenir-nos en contacte amb els nostres éssers estimats, acostant-nos-els.
Internet és i serà allò que les persones vulguem que sigui. Fem un ús responsable i segur de les xarxes, eduquem
els nostres fills en ciberseguretat i ensenyem-los a usar-les des del respecte i amb esperit crític.
Fonts: Internet Segura For Kids (INCIBE), Fundació ANAR, Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació (INTECO),
Red.es (Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital), Societat Espanyola de Medicina de l’Adolescència (SEMA)
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