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BULLYING I CIBERBULLYING
1. Saps què és el bullying o assetjament escolar? I el ciberbullying?
Defineix-ho amb les teves paraules. I després consulta al diccionari
i copia’n també la seva definició.
2. Quines són les conductes pròpies del bullying? I del ciberbullying?
Enumera-les i posa-hi alguns exemples.
3. Com s’hauria de reaccionar davant d’aquests casos?
4. L’assetjament escolar, per desgràcia, està molt present en la
societat actual, i els mitjans de comunicació se’n fan ressó.
Aquí en tenim alguns exemples. Llegeix-los amb atenció:
http://www.lavanguardia.com/vida/20120915/54350426598/vicitm
a-bullying-sufrimiento-ayudar-jovenes-acoso-escolar.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/aida-victimaadolescente-acoso-brocha-fina-4838543
http://voces.huffingtonpost.com/2012/10/17/amanda-toddbullying-suicidio_n_1974476.html
Coneixes altres casos recents que han sortit a la premsa?
Quines reaccions et provoquen llegir o sentir aquest tipus de
notícies?

A continuació llegiràs tres històries reals sobre ciberbullying. Llegeix-les
atentament i contesta les preguntes.

Aquesta és la història de la Clara.
La Clara era una noia de 13 anys, amb perfil al facebook on es connectava per
parlar amb altres nois i noies de la seva edat. La seva vida va canviar quan va
conèixer al Jordi, un noi de 16 anys, que la va invitar a unir-se al seu grup d’amics.
La Clara es va emocionar, estava molt contenta i feliç perquè un noi s’havia fixat
amb ella, i va començar a mantenir amb en Jordi una relació virtual. Xatejava, li
explicava coses, li feia confessions, parlava de les seves amigues... Tot semblava
que anava bé. Havia trobat un noi que la trobava bonica, estava contenta... però la
seva relació sempre va ser virtual, mai es van conèixer personalment, tot i que es
van enviar algunes fotos.
Però un dia va rebre un missatge del Jordi que deia:
“M’han dit que no ets una tia legal. No vull saber res més de tu!”
No van servir de res els intents de la Clara per continuar la relació, ni les
súpliques... No s’ho podia creure. Allò la va desmuntar. I per acabar-ho d’adobar, el
Jordi va començar a publicar missatges atacant-la: que si era mala persona, que
ningú l’aguantava que si s’ho feia amb tots...
Ella mai va saber que el Jordi no existia. Unes “amigues” seves “van inventar” el
personatge del Jordi per guanyar-se la seva confiança i sostreure-li el que pensava
realment d’elles.
Aquesta història està basada en un fet real, i no va acabar massa bé. Els noms que
s’utilitzen sóc ficticis.

Contesta a les següents preguntes:
-

Perquè creus que hi ha noies que es “fiquen” amb altres noies?
En què es va equivocar la Clara?
Imagineu un bon final, on TOTS s’acaben sentint bé. Com seria?
Penseu que és una història estranya? Passa sovint?
Coneixeu a persones que facin coses així?
Que significa la frase “viu i deixa viure”?

Escriu, en dues columnes, els aspectes positius i negatius dels XATS

Aquesta és la història del Miquel.
-

Ei, tu! Perquè em mires malament? Vols que et pegui?

La tarda del 6 de novembre, un grup de 3 o 4 nois van rodejar al Miquel quan sortia
de l’institut. Mentre dos l’agafaven per l’esquena, el Ton amb el mòbil a la mà
cridava:
-

Aneu ràpid! Que tinc poca bateria!

Uns dies després, es va tornar a repetir; un dels nois li va dir:
-

Va, pega’ns a nosaltres!

El Miquel s’hi va negar, però va rebre un cop a la cara i li van trencar el nas. Com la
primera vegada, un d’ells ho va gravar tot amb el mòbil.
Els pares van denunciar la agressió i van parlar amb el director de l’institut.
Aquesta història està basada en fets reals i va acabar mitjanament bé.

Contesta a les següents preguntes:
-

Perquè hi ha nois que es “fiquen” amb altres nois?
Quina gràcia pot tenir gravar coses així amb el mòbil?
Quan diu que va acabar mitjanament bé... Què creus que va
passar?
Has rebut mi imatges similars? Què vas fer o que faries si rebessis
imatges d’aquest tipus?

Els telèfons mòbils són molt útils i ens poden treure d’un “apuro”, però
també hi ha inconvenients.
En dues columnes, enumera els avantatges i els inconvenients que tu
consideris.

Aquesta és la història de la Bet i l’Alba.
La Bet i l’Alba eren dues germanes de 12 i 16 anys que es connectaven molt sovint
a Internet, utilitzant la webcam. Havien conegut al Ricard, un noi de 18 anys que
era representant de models d’una coneguda marca de roba interior. Poc a poc li
van anar agafant confiança i es van fer molt amics.

-

Sou més guapes que moltes models que represento. Serieu unes models
perfectes.

I elles posaven davant de la webcam amb roba interior i feien postures de model... i
reien.
Els dies passaven i cada dia es mostraven més atrevides. S’ho passaven molt bé. Un
dia van veure que el Ricard estava trist i els hi va dir que tenia problemes
econòmics i que necessitava diners, que els hi tornaria de seguida. Les dues
germanes li van enviar els seus estalvis. Però ell els va seguir demanant més
diners. Al cap de poc temps van rebre un mail que deia:
“Tinc fotos vostres on es veu com sou de dolentes, i si no em pagueu els hi enviaré
als vostres contactes. Tinc les direccions... Ho veieu?”
I els hi va dir els noms d’alguns dels seus amics. Era veritat! Com podia ser? Van
tenir molta por, i finalment van decidir que era millor dir-los-hi als seus pares.
Els pares van denunciar els fets a la policia, que va rastrejar l’ordinador de les nens
i va localitzar a l’home.
Quan el van detenir van veure que tenia 30 anys, i havia actuat de la mateixa
manera amb altres menors en diferents països.
L’home es guanyava la confiança de les seves víctimes per aconseguir imatges amb
poca roba o despullades, es posava al seu correu i aconseguia les direccions dels
seus contactes. La resta... ja ho sabeu.
Aquesta història està basada en fets reals, i va acabar bé.

Contesta a les següents preguntes:
-

On es van equivocar la Bet i l’Alba?
Quan es diu que la història va acabar bé. Que va passar?
Pensàveu que navegar per la xarxa no deixa rastre?
Penseu que els hi van als seus pares de seguida? Van fer bé de
dir-los-hi als seus pares?

La webcam és un gran invent. Serveix per parlar i per veure les persones
que es troben lluny, però també té inconvenients.
En dues columnes, enumera els avantatges i els inconvenients.

