
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultat d’Educació  

 

Memòria del Treball de Fi de Grau 

 

Ciberbullying homofòbic. Una aproximació global 
 

Paula Morales Granado 
 

Grau de Pedagogia 
 

Any acadèmic 2014-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNI de l’alumne: 43163010Z 
 
Treball tutelat per Margarita Vives Barceló 
Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques 
 

S'autoritza la Universitat a incloure el meu treball en el Repositori Institucional per a la seva 
consulta en accés obert i difusió en línea, amb finalitats exclusivament acadèmiques i 
d'investigació 

  
Paraules clau del treball:  
ciberbullying, homofòbia, ciberbullying homofòbic, prevenció. 
 
 
 
 
 

 

X 



2 

 

 



3 

 

Resum 

Actualment ens trobem en una societat la qual no accepta totalment la diversitat sexual i les 

diferents orientacions sexuals que surten de la tradicional heterosexualitat. Això, juntament 

amb el gran desenvolupament de les noves tecnologies i un mal ús d’aquestes, ha donat lloc a 

situacions de ciberbullying homofòbic, el qual té conseqüències molt negatives en totes les 

persones implicades en aquest fet. 

Per aquest motiu, s’ha detectat la necessitat de prevenir aquest tipus d’assetjament i per 

aconseguir-ho tenen un paper important la família i l’escola, a més de la resta d’agents amb 

competències en aquestes situacions. Per dur-ho a terme, s’ha realitzat una guia de prevenció 

dirigida als centres escolars, encara que també es té en compte a les famílies. Aquesta guia 

dona pautes a seguir a l’escola per part del professor i institucions on acudir en cas de 

necessitar-ho i rebre suport. 

Paraules clau: ciberbullying, homofòbia, ciberbullying homofòbic, prevenció. 

Abstract 

Nowadays, we are in a society which does not accept totally sexual diversity and different 

sexual orientations that leave the traditional heterosexuality. This, together with the great 

development of new technologies and misuse of these has led to situations of homophobic 

cyberbulleying, which has negative consequences for all those involved in this. 

For this reason, I detected the need to prevent this type of cyberbullying. Here family and 

school take an important role, as well as other agents with competence in these situations. To 

achieve this, there has been a guide for prevention aimed at schools, but also takes into 

account families. 

Key words: cyberbullying, homophobia, homophobic cyberbullying, prevention.
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1. Introducció  

El tema sobre el qual es realitzarà aquest treball serà l'assetjament escolar, concretament el 

ciberbullying homofòbic, és a dir, l'assetjament escolar entès com tot comportament dirigit al 

col·lectiu homosexual amb la intenció de fer mal a través d'eines electròniques, ja sigui el 

telèfon mòbil, el correu electrònic, missatges, planes web, etcètera. És una conducta maliciosa 

i agressiva, la qual suposa un desequilibri de poder entre la víctima i el seu agressor, sent un 

comportament repetitiu al llarg d'un període de temps (Raver, 2011).  

Aquest assetjament serà analitzat des d’un context escolar, és a dir, dut a terme per infants en 

edat escolar i que donen o reben aquest tipus d’assetjament. 

Així doncs, es tracta de fer una aproximació sistemàtica a aquest tipus d’assetjament, conèixer 

quines són les seves conseqüències, no només en les pròpies víctimes sinó que també en els 

agressors i en els espectadors.  

A més, també es farà incidència en la importància de la família i es proposa una guia de 

prevenció del ciberbullying homofòbic a nivell d’escola i oberta als altres factors externs, com 

la família. 

2. Justificació 

Respecte a la justificació de l'elecció d'aquest tema, crec que el ciberbullying homofòbic és 

interessant treballar-ho perquè és un tema bastant actual i desconegut a Espanya, ja que hi 

podem trobar informació i guies però aquestes no han tingut una continuïtat ni una entitat 

prou forta per a ser mantingudes al llarg del temps, mentre que en anglès hi podem trobar la 

gran majoria d'estudis i informació sobre aquest tema, a causa de que molts s'han realitzat a 

l'estranger, sobre tot a Amèrica  i Regne Unit. 

Per aquest motiu, he triat aquet tema per què crec que és interessant realitzar un treball basat 

en la recerca d'informació sobre un tema amb poca continuïtat a Espanya i així poder aportar 

informació sobre ell i poder proposar alguns tipus de mesures de prevenció, a partir dels 

treballs d’investigació i guies ja fetes a Espanya i a través dels estudis internacionals sobre 

aquest tema. 

 A més, crec que és important aportar informació sobre aquest tipus d'assetjament ja que s'ha 
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de ser conscient de que encara a l'actualitat hi ha col·lectius que no són totalment acceptats 

per la societat, i, per tant, crec que aportar informació i proposar mesures de prevenció pot ser 

útil per clarificar aquest fet i poder prevenir-ho. 

Per altra banda, crec que és important treballar aquest tema ja que, com hem dit, el 

ciberbullying homofòbic és una tipus d’assetjament actual i pot resultar molt perillós, ja que 

hi ha estudis, com el de Wang et al. (2011) citat per Litwiller i Brausch (2013), que mostren 

que té una prevalença més llarga que el bullying i les víctimes d’aquest són més propensos a 

tenir símptomes depressius que els agressors o víctimes del bullying tradicinal. Altres estudis 

com el de Yubero i Larrañaga (2012) citat per Vives, Sánchez, Orte i Macías (2014) també 

mostren com la prevalença del ciberbullying va augmentar del 5% al 50% de menors que 

afirmar haver participat d’alguna manera en el ciberbullying. Mentre que, a nivell 

internacional els mateixos autors mostren com National Crime Prevention Council National 

Crime va confirmar que un 43% dels adolescents són víctimes del ciberbullying. Aquestes 

dades són alarmants i per això és important prevenir aquest fet des de tots els nivells. 

A més, té unes conseqüències, tant en les víctimes com en els agressors i espectadors, que 

també perduren molt en el temps, cosa que explica aquesta perillositat, ja que, no només 

afecta a la víctima sinó que afecta a tots els membres implicats i inclús la família pren una 

importància rellevant de cara a poder superar aquesta situació.  

També hi ha estudis que mostren que l’homofòbia s’ha mantingut amb el temps, és a dir, ha 

passat del bullying al ciberbullying. 

Per últim, la guia de prevenció pot resultar útil per veure com es pot treballar aquest tipus 

d’assetjament des de l’escola, donant pautes també a les pròpies famílies, les quals tenen un 

paper important. 

3. Objectius 

Per tant, els objectius d'aquest treball seran els següents: 

 

Objectius generals: 

 

1- Fer una aproximació sistemàtica al ciberbullying homofòbic i les seves 



8 

 

conseqüències per donar a conèixer la importància d’aquest fet i lo perillós que pot 

ser. 

 

Específics: 

1.1- Fer incidència en tots els afectats del ciberbullying homofòbic. 

1.2- Analitzar les característiques específiques del ciberbullying homofòbic. 

1.3- Detectar les conseqüències del ciberbullying homofòbic a tots els afectats. 

 

2- Proposar mesures de prevenció primària, secundària i terciària a diferents nivells del 

ciberbullying homofòbic. 

 

Específics: 

2.1- Conèixer les necessitats dels afectats d’aquest tipus d'assetjament. 

2.2- Elaborar mesures de prevenció del ciberbullying homofòbic a tots els nivells. 

 

4. Metodologia 

 

Per dur a terme l’elaboració del treball, es realitzarà una revisió sistemàtica a través de fonts 

especialitzades, nacionals i internacionals, sobre el ciberbullying homofòbic a través de les 

paraules clau. 

A més, s’ha contemplat una recollida d’informació a través d’un treball de camp i a partir 

d’associacions, específicament “Ben Amics”, la qual és una associació sense ànim de lucre 

que lluita contra la situació de discriminació d’aquest col·lectiu i treballa per aconseguir 

igualtat i respecte per part de la societat. 

Finalment, les dues propostes metodològiques plantejades ajudaran a la detecció de les 

necessitats que sofreix aquest col·lectiu i es proposaran mesures per prevenir aquest tipus 

d’assetjament i cobrir les necessitats de les persones que el sofreixen o l’han sofert alguna 

vegada. 

 

5. Estructura i  desenvolupament dels continguts 

5.1. Definició de conceptes clau: 

En aquest apartat hi podem trobar les diferents definicions dels conceptes clau del 

ciberbullying homofòbic.  
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L’objectiu d’aquest apartat no és fer una revisió de les diferents definicions sinó que és 

descriptiu, de cara a clarificar els conceptes que conformen aquest tipus d’assetjament.  

És important clarificar què significa cada component del terme per després poder comprendre 

més clarament en què consisteix el ciberbullying homofòbic.  

Així doncs, el terme “ciberbullying homofòbic” està compost per dues paraules: ciberbullying 

i homofòbic. Per aquest motiu, passem a definir-les:   

 

- Ciberbullying: És el primer concepte a clarificar ja que, és imprescindible tenir clar en què 

consisteix el ciberbullying per entendre el concepte de ciberbullying homofòbic.  

Així doncs, el ciberbullying és entès, segons García, Joffre, Martínez i Llanes (2011) com una 

modalitat d’assetjament entre iguals, el qual utilitza les noves tecnologies per dur a terme una 

agressió on-line. Entenem per agressió tot tipus d’amenaces, insults o riure’s de l’altre per 

mitjà de missatges de mòbil, e-mail, xarxes socials, xat… a més de gravacions amb el mòbil 

en situacions vexatòries o que violen la intimitat (sexting), per passar-ho a companys/es i 

penjar-ho en Internet.  

A més, el ciberbullying és un fenomen de gran rellevància per la gravetat de les seves 

conseqüències i les dificultats que presenta la seva prevenció i abordament, ja que, segons 

Welter i Saraiva (2013), es realitza des d’un entorn protegit, s’amaga en l’anonimat i no 

existeix contacte directe, cara a cara, amb la víctima i, a més, pot arribar a un públic infinit 

d’espectadors en un curt període de temps.  

Per altra banda, l’agressor pot ser o no ser del mateix centre escolar i no té per què respondre 

al perfil de l’agressor determinat pels casos de bullying. (Guia d’actuació als centres educatius 

enfront el maltractament entre iguals, 2007). 

Una vegada definit el terme “ciberbullying”, és moment de definir i clarificar en què 

consisteix l’homofòbia, ja que és l’altra paraula que forma el terme ciberbullying homofòbic i 

ens indica de quin tipus és el ciberbullying al qual ens referim. 

 

- Homofòbia: És un tipus d’aversió obsessiva cap a les persones homosexuals o el rebuig de 

la homosexualitat (Mercado, 2009).  

A més, s’entén per homofòbia la por o l’odi cap a qualsevol membre de la comunitat de 

Lesbianes Gais Transsexuals i Bisexuals (LGTB) en base a la seva identitat sexual o de 

gènere, segons Raver (2011).  
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Des d’una perspectiva sociològica podem diferenciar diferents tipus d’homofòbies, les quals 

són, segons Mercado (2009): homofòbia personal (creença de que els homosexuals mereixen 

odi o llàstima, en el suposat de que no poden controlar els seus desitjos immorals i inferiors 

respecte als heterosexuals), homofòbia interpersonal (prejudicis personals que donen lloc a 

actituds discriminatòries com agressions físiques o verbals o formes extremes de violència), 

homofòbia institucional (parteix d’institucions que exerceixen pressió sobre la preferència, 

l’orientació i la identitat dels homosexuals) i l’homofòbia cultural (normes socials o codis de 

conducta que funcionen en una societat per legitimar l’opressió). 

 

Així doncs, una vegada definit el ciberbullying i l’homofòbia, passem a definir breument en 

què consisteix el ciberbullying homofòbic. 

 

- Ciberbullying homofòbic: És un tipus de ciberbullying el qual, segons Raver (2011) és 

entès com tot comportament dirigit al col·lectiu homosexual amb la intenció de fer mal a 

través d'eines electròniques, ja sigui el telèfon mòbil, el correu electrònic, missatges, planes 

web, etcètera.  

Aquest tipus d’assetjament és definit per Platero (2008) com els comportaments violents pels 

quals un alumne/a queda esposat repetidament a l’exclusió, aïllament, amenaça i insults on els 

agressors es serveixen de l’homofòbia, el sexisme i els valors associats a l’heterosexisme per 

dur a terme aquest assetjament. 

A més, aquest tipus d’assetjament que les persones que pertanyen a aquest col·lectiu sofreixen 

en el context escolar per motius d’orientació sexual és una font d’estrès que influeix en la 

salut mental dels mateixos (Murphy et al., 2014). 

 

5.2. Similituds i diferències entre bullying i ciberbullying 

Per entendre en què consisteix el concepte de ciberbullying homofòbic és important clarificar 

abans cada un dels termes que el composen, així com diferenciar entre bullying i 

ciberbullying.  

Així doncs, en aquest apartat quedarà definit el bullying i el ciberbullying i es clarificaran les 

similituds i diferències que hi ha entre els dos tipus d’assetjament a partir d’una taula 

comparativa. 

Per una banda trobem el bullying, el qual Olweus (1987) va ser la primera persona que va fer 

referència aquest terme i el va definir com l’exposició de manera repetida a accions negatives 
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per part d’un o més estudiants. A més, per poder utilitzar aquest terme ha d’haver un 

desequilibri de poder o una relació asimètrica entre agressor i víctima, on l’agressor té poder 

sobre la víctima i aquesta té molta dificultat per defensar-se.  

A més, el bullying es repeteix al llarg del temps i es pot dur a terme per una persona o un grup 

de persones contra una altra persona o persones amb la intenció de fer mal. Pot expressar-se 

amb forma d’agressió verbal, psicològica o física (Aoyama  i Talbert, 2010). 

Per altra banda trobem el ciberbullying, el qual és definit per García et al. a l’any 2011 com 

un tipus d’assetjament que utilitza les noves tecnologies per dur a terme el mateix. Aquests 

autors també fan referència a que aquest tipus d’assetjament no només es dut a terme per 

alumnes amb rols d’agressor, sinó que també pot originar-se per alumnes amb un rol tant de 

víctima com d’agressor, igual que el bullying tradicional i a que aquesta situació s’ha 

incrementat durant els darrers anys. 

Ortega i Núñez (2012) ho defineixen com:un problema social d’assetjament injustificat, a 

través de l’ús de dispositius digitals que una o vàries persones infligeixen a altra, on la 

víctima no es pot defensar ràpidament i amb eficàcia. 

Finalment, una vegada definits els conceptes podem analitzar les diferents similituds i 

diferències que hi ha entre ambdós conceptes. Aquestes queden reflectides en la següent taula 

comparativa, realitzada a través de l’anàlisi de múltiples definicions i articles científics: 

 

Taula 1: Similituds i diferències entre bullying i ciberbullying 

SIMILITUDS 

 

- L’agressor vol poder sobre la víctima i les agressions o intimidacions no són 

esporàdiques, sinó que són continues en el temps i, a diferència del bullying, en qualsevol 

lloc del món poden accedir, guardar i/o compartir aquest assetjament. 

- Desequilibri de poder: Hi ha una desigualtat de poder, el qual genera un desequilibri de 

forces en les relacions interpersonals. 

- Intencionalitat i repetició: Expressada en una acció agressiva la qual es repeteix al llarg 

del temps i, a més, genera en la víctima l’expectativa de ser blanc de futurs atacs. 

- Indefensió i personalització: La víctima no troba els mitjans per defensar-se i sofreix 

aïllament, pèrdua d’autoestima i de reputació. 

 

DIFERÈNCIES 

 

- En el bullying les agressions són cara a cara, mentre que en el ciberbullying no, ja que 
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utilitza les TIC. A més, l’ús de les tecnologies fa que l’assetjament sigui més fàcil dur-ho 

a terme i pot arribar a un públic més ampli.  

- En ciberbullying, quan una persona publica o fa una agressió es pot veure varies vegades i 

per un públic més ampli, convertint-se en una forma de comportament repetit, mentre que 

el bullying no és publicat a cap banda i no es pot veure si no és en el moment de 

l’agressió. 

- El límit: El del ciberbullying és l’abast que té la senyal per transmetre o rebre les 

agressions, mentre que el bullying només es pot dur a terme cara a cara i els moments que 

la víctima està a casa es troba fora de l’abast de l’agressor. Per tant, fa que l’agressor al 

ciberbullying sigui omnipresent. 

- L’eina emprada per exercir el poder i el mal sobre la víctima. 

- Regular: l’ús de les tecnologies fa que sigui més difícil regular el ciberbullying, ja que els 

agressors poden evitar qualsevol regulació social que protegeix a les víctimes. 

- Destinataris: La capacitat d’arribar a un nombre infinit de destinataris, i per tant més 

destinataris que el bullying. 

- L’anonimat de l’agressor al ciberbullying, a causa de la facilitat que ofereixen les noves 

tecnologies per actuar o utilitzar falses identitats, dificulta la identificació de l’agressor. 

- Disminució dels sentiments de culpabilitat, empatia i consciència de les conseqüències 

causades, a causa de la possible distància entre víctima i agressor al ciberbullying. 

- L’assetjament a través de les noves tecnologies fa que aquest estigui en tots els llocs i 

moments i no es limiti a un espai determinat. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de Shariff (2008), Welter i Saraiva (2013), Cabra i Marciales (2012) i García et 

al. (2011). 

Per tant, a partir d’aquesta taula comparativa podem veure que el ciberbullying és més fàcil 

dur-ho a terme i, per tant, és més perillós per què suposa un estat de tensió i inseguretat en la 

víctima constant, ja que no està limitat en un espai o moment determinat i, a més, és més 

difícil identificar a l’agressor. 

Per altra banda, referent als espectadors, veiem que: en el ciberbullying, hi ha una gran 

quantitat d’espectador els quals és molt difícil poder controlar, ja que pot accedir-hi qualsevol 

persona a la xarxa. 

 

5.3. Ciberbullying homofòbic  

Com ja hem vist, hi ha diversos tipus d’assetjament i té lloc a causa de diferents motius. El 

ciberbullying homofòbic és tot comportament dirigit al col·lectiu homosexual amb la intenció 

de fer mal a través d'eines electròniques de manera repetida en el temps i en una situació de 

desigualtat de poder entre víctima i agressor. (Raver, 2011).  
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A més, segons Marshall (2010), l’assetjament homofòbic té un profund impacte en la salut i 

en el benestar de la població juvenil. L’autor afirma que els joves que han sofert aquest tipus 

d’assetjament els va pitjor en quasi tots els indicadors de salut i benestar respecte a les 

persones que no l’han sofert i inclús, en base a una investigació, afirma que aquests joves 

tenen una probabilitat de consumir drogues i d’autolesionar-se més altes. 

A partir d’aquí, la pregunta que ens fem ara és la següent, per què té lloc aquest tipus de 

comportament en una societat teòricament desenvolupada? 

Hi ha estudis que mostren el gran impacte i gravetat que té aquest tipus d’assetjament, com el 

de Finn (2009), el qual mostra que les persones LGTB tenen el doble de probabilitats 

d’experimentar ciberbullying que les persones les quals es varen identificar com 

heterosexuals. Aquestes dates són rellevants ja que són una mostra de que actualment segueix 

havent una part de la població la qual és homofòbica. 

Segons Platero (2008), la discriminació dirigida cap aquest col·lectiu apareix a causa de la 

ruptura dels rols de gènere tradicionals, i exerceix un efecte disciplinador dels comportaments 

“acceptables” en les nostres escoles, utilitzant mecanismes d’injúria i termes pejoratius sobre 

la masculinitat i feminitat. Així doncs, podem dir que l’homofòbia es troba intrínseca a les 

aules. 

A més, aquest autor afirma que, aquest “efecte disciplinador” té lloc abans de que els joves 

siguin conscients de la seva orientació sexual i/o identitat de gènere i, en conseqüència, els  

joves LGTB han d’amagar-se i ocultar algunes parts de la seva vida, ja que si es mostren com 

són, poden ser objecte de rebuig, aïllament, burla i/o assetjament per part dels altres. 

Per altra banda, ens trobem que en les situacions de ciberbullying homofòbic intervenen 

diferents persones, com són: 

 

- L’agressor o agressors: És la persona o persones que duen a terme l’assetjament.  

A més, Castro (2013) indica que els agressors no sempre són conscients del gran mal 

psicològic que proporcionen a les víctimes. 

 

- La víctima: És la persona que rep i sofreix l’assetjament, a causa de la seva 

homosexualitat. S’ha de tenir en compte que aquest tipus d’assetjament no sempre va 

dirigit a persones del col·lectiu LGTB, sinó que també pot dirigir-se cap a persones 

que no compleixin amb un comportament o rol entès tradicionalment com“masculí” o 

“femení” (Murphy et al., 2014). Per altra banda, trobem estudis, com el de Borowsky 
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et al. (2001), citat per Litwiller i Brausch (2013), que demostren que patir aquest tipus 

d’assetjament fa que la víctima tingui una probabilitat més alta de dur a terme una 

conducta suïcida. 

 

- Els espectadors: són testimonis del ciberbullying, ja sigui veient, llegint i/o escoltant-

ho. Hi ha dos tipus d’espectadors, els que són feridors (riuen aquest fet, fan 

comentaris, aplaudeixen i encoratgen més a l’agressor, o no fan res per evitar-ho) i els 

útils, els quals prenen accions positives per intentar aturar aquesta situació (Murphy et 

al., 2014). 

Així doncs, a partir de diversos estudis com el de Generelo (2012) veiem que:  

- L’assetjament escolar homofòbic en adolescents i joves LGB de fins 25 anys, és un fenomen   

el qual s’estén pels centres educatius de tota la geografia espanyola.  

- S’inicia als 12-13 anys i dura fins el batxiller. Encara que, estudis com el de Finn (2009) 

mostren que aquesta situació es dona fins i tot al campus de les universitats. 

- En gran part, és dut a terme pels companys homes, sent també els adolescents i joves de 

gènere masculí els quals més ho sofreixen.  

- El tipus d’assetjament escolar homofòbic més freqüent és el verbal i d’aïllament. 

- L’assetjament és sofert majoritàriament davant el desconeixement de les famílies i el poc 

suport per part del professorat, ja que generalment les víctimes no ho conten a les seves 

famílies per por a la seva reacció o, inclús, a causa d’haver interioritzat l’homofòbia. 

- L’assetjament freqüent i prolongat provoca en les víctimes sentiments de vulnerabilitat, 

aïllament, i culpabilitat. Aquests sentiments durant llargs períodes de temps donen lloc a un 

alt percentatge a la indefensió. La indefensió està directament relacionada amb un alt risc de 

pensaments suïcides. 

 

Per tant, veiem que no només s’ha de tenir en compte a la víctima i a l’agressor, sinó que 

també intervenen i tenen un paper important els espectadors. I, a més, és important indicar 

que la família tindrà un paper important a l’hora de prevenir situacions d’assetjament. 

A més, tenint en compte la situació analitzada és important que les escoles apliquin plans de 

prevenció i intervenció d’aquest fet amb la finalitat de disminuir l’assetjament. 
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5.4. Conseqüències del ciberbullying homofòbic  

Les conseqüències del ciberbullying homofòbic no només són damunt la víctima, sinó que 

afecten a tot l’alumnat, al centre educatiu i inclús a la pròpia família. 

Així doncs, alguns estudis com el de Garaigordobil i Martínez (2015), indiquen que el 

ciberbullying homofòbic té conseqüències perjudicials per a tots els implicats, però amb 

diferents símptomes i graus de patiment.  

 

- Conseqüències per a la víctima 

Patir aquesta situació prolongada en el temps pot ser traduïda en fracàs escolar, trauma 

psicològic, risc físic, insatisfacció, ansietat, infelicitat, problemes de personalitat i risc pel seu 

desenvolupament equilibrat. Inclús podria derivar en la interiorització del rol de víctima. 

(Guia d’actuació als centres educatius davant el maltractament entre iguals, 2011). 

Segons un estudi realitzat per Marchueta (2014), patir aquest tipus d’assetjament influeix en 

el benestar psicològic dels subjectes, concretament, als nivells de depressió, ansietat i 

d’autoestima.  

A més, seguint el marc teòric d’estrès de les minories de Meyer veiem que les persones amb 

orientacions sexuals no normatives estan sotmeses a un major estrès social i això provoca que 

la permanència dels trastorns mentals en aquestes sigui major. 

Per altra banda, en aquest estudi també es va constatar que les xarxes socials (com a eina de 

suport), les dificultats d’acceptar la pròpia orientació sexual i l’acceptació de l’orientació 

sexual per part dels altres significatius, constitueixen factors susceptibles d’influir en el 

benestar psicològic dels subjectes. 

Així doncs, podem afirmar que els possibles efectes de l’assetjament cibernètic homofòbic 

poden ser molt negatius, especialment quan afecten a una persona jove la qual està tractant de 

decidir què és. En contraposició, sentir-se acceptat per part de la família i els altres 

significatius és beneficiós pel benestar psicològic del subjecte afectat. 

Les possibles conseqüències en les víctimes són molt diverses i les podem classificar segons 

la part que afecti a la víctima, que, segons Murphy et al. (2014) són els següents: 

- Estrès físic: Les conseqüències físiques són molt variades, i entre elles podem trobar la 

baixa activitat energètica a la vida diària, la pèrdua d’apetit, mal de cap i migranyes, 
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afectant a la concentració i l’estat d’ànim, nàusees o malestar estomacal, canvis al cicle 

menstrual, com a resultat de la tensió física, insomni o nerviosisme. 

- Estrès conductual: Dins les conseqüències d’estrès conductual destaquen els canvis 

d’humor, impulsos, dificultat per relaxar-se, nerviosisme, pànic al rebre missatges o 

correus electrònics, evitar discussions sobre l’ordinador o el telèfon, sentiment de 

soledat, baixa autoestima, falta de valor, depressió, sentiments de culpabilitat, 

desconfiança, retràs a l’hora d’expressar la seva orientació sexual, odi cap a un mateix o 

inclús homofòbia internalitzada i transfòbia. 

- Efectes psicològics: Ser reservat, sentir la necessitat d’ocultar les noves tecnologies, 

sentiment de vergonya, por a ser identificat com a homosexual, aïllament respecte a 

persones properes i ambients socials, com l’escola, falta de concentració, incapacitat de 

completar les activitats escolars, baix rendiment escolar, abús de drogues i alcohol, 

canvis d’un mateix per encaixar en un grup, necessitat de “tornar a l’armari” ja que 

consideren que no són acceptats o es senten culpables. 

A més d’aquestes possibles conseqüències, també trobem que els joves que pateixen 

ciberbullying homofòbic sovint no van a escola, i per tant, les seves qualificacions també 

baixen. 

També hi ha efectes en la seva salut mental com són els psicològics i les seves conseqüències 

poden continuar durant molts anys i inclús, hi ha hagut casos de suïcidis d’adolescents a causa 

d’aquest assetjament, per tant, és important prevenir aquestes situacions. 

- Conseqüències per l’agressor o agressora 

Aquest tipus de conducta referent als altres pot ser el començament d’una futura conducta 

delictiva, d’una mala interpretació de l’obtenció de poder, basada en l’agressió i la 

interiorització de formes de relacions socials basades en el model de jerarquia i submissió, 

que pot romandre en la vida adulta, i inclús, una creença de la violència com socialment 

acceptable. A més, també pot derivar a l’edat adulta en violència masclista i maltractament. 

(Guia d’actuació als centres educatius davant el maltractament entre iguals, 2011). 
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És a dir, l’agressor pot interioritzar aquest tipus de conducta com una conducta normal i útil 

per tenir poder sobre els altres, creant una imatge errònia de les relacions socials adequades 

per conviure en societat i inclús pot arribar a tenir dificultats per establir relacions socials 

saludables. 

A més d’això, la baixa autoestima no només pot ser una conseqüència per la víctima, sinó que 

també pot ser una conseqüència per l’agressor, a causa d’involucrar-se en aquest fet, segons 

García, et al. (2011). 

 

- Conseqüències pels companys i companyes espectadors 

Els espectadors són també destinataris dels aprenentatges i hàbits negatius que afecten al 

comportament, tant actual com en un futur. 

Com a conseqüència de ser espectador d’aquesta situació prolongada en el temps, pot produir-

se una actitud passiva davant la desigualtat i la injustícia que sofreix la víctima. A més, també 

pot donar lloc a una creació errònia de la vàlua personal i de les formes de relació amb la resta 

de la societat. (Guia d’actuació als centres educatius davant el maltractament entre iguals, 

2011). 

Per altra banda, segons Murphy et al. (2014), encara que la víctima sigui la primera persona a 

experimentar els efectes negatius del ciberbullying, és possible que els espectadors puguin 

veure’s afectats i inclús es poden arribar a sentir com la víctima o l’agressor. 

Per tant, les conseqüències que pot tenir aquest tipus d’assetjament no influeixen només en la 

víctima i el propi agressor, sinó que ser espectador d’aquestes situacions pot donar lloc a crear 

creences errònies dels espectadors sobre la convivència i les relacions socials. 

Per tant, tots els involucrats en aquestes situacions d’assetjament, amb qualsevol rol, té un 

major risc de patir un desajustament psicosocial i trastorns patològics, tant com a 

l’adolescència com a la vida adulta (Garaigordobil i Martínez, 2015). 

 

6. La importància de la família  

Alguns estudis com el de Cava (2011) mostren que, les víctimes d’aquest tipus d’assetjament 

que tenen una bona relació amb els seus pares perceben un major grau d’ajuda dels seus 

professors i una major integració en el seu grup d’iguals que les víctimes que no tenen una 

bona relació o comunicació amb els seus pares. També mostra la importància de l’entorn 
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social en l’ajust psicològic de les víctimes i, a més, suposa un suport important a les 

intervencions dirigides a la integració social de tot l’alumnat i a la millora de la qualitat de les 

relacions, tant en el context escolar com el familiar. 

A pesar d’això, les víctimes sovint no són partidàries d’explicar que estan sent assetjats, a 

causa de la por a la reacció exagerada per part dels seus pares, de que pot ser li llevin l’accés a 

Internet o el telèfon mòbil, cosa que fa que sigui més difícil detectar-ho (Aoyama i Talbert, 

2010).  

Així doncs, és important treballar amb les famílies i els nins per a poder crear un clima de 

total confiança entre pares i fills per a que aquests siguin capaços de contar als seus pares què 

és el que els succeeix i per a que els pares puguin ajudar als seus fills a superar aquesta 

situació. 

Segons Aiden, Marsten i Perry (2013)  els pares han de poder jugar un paper clau en la 

prevenció del ciberbullying homofòbic, a més de que els joves han de ser ensenyats sobre la 

diversitat i la igualtat, tant a l’escola com des de la pròpia família. 

Altres estudis com el de Loredo, Perea i López (2008), fan incidència en que l’estructura i 

funció de la família influeixen directament en el comportament de l’individu, tant per sí 

mateix com en relació amb els altres. Aquests autors assenyalen una sèrie de factors de 

protecció per part de la família per patir aquest tipus d’assetjament. Dits factors són els 

següents: 

- Tenir cura i comunicació. 

- Clares expectatives de desenvolupament. 

- Convivència familiar adequada. 

- Supervisió de les conductes. 

Per altra banda, altres estudis com el de Varela (2012) fan referència a que, la família també té 

un paper molt important a l’hora de prevenir les conductes agressives o d’assetjament dels 

seus fills, afirmant que: “la xarxa d’interaccions i relacions entre els membres de la família 

proporciona un marc de referència per l’adolescent que condiciona el seu comportament, 
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potenciant o disminuint les probabilitats de que aquest sigui desajustat” (Varela 2012, p. 

157). 

Per tant, és important abordar el ciberbullying homofòbic no només a partir dels propis 

agressors o d’escola, sinó que s’ha de tractar des d’una perspectiva més amplia, tenint en 

compte altres agents com és la família, la qual té un paper molt important de cara a ajudar a 

superar i prevenir aquest assetjament. 

Així doncs, crear una bona relació de comunicació i confiança entre els pares i els fills és 

important no només per identificar abans els casos d’assetjament sinó que també té un paper 

important en prevenir conductes agressives, violentes i/o d’assetjament en contra de la resta 

de companys. 

7. Treball en xarxa 

En aquest punt és important remarcar la importància del treball en xarxa de tots els agents que 

intervenen. És a dir, no només s’ha de focalitzar l’atenció en persones concretes o com 

intervenir a nivell d’aula, sinó que és important treballar amb una perspectiva més 

globalitzada a nivell de tota l’escola i la comunitat educativa, treballant amb el currículum 

escolar i amb les famílies. Aquest treball en xarxa és important per què ens proporcionar una 

visió més global i real de la situació, tenint en compte tots els factors que intervenen. 

També és important conèixer com sols reaccionar l’escola enfront situacions d’assetjament i 

quin és el rol de la fiscalia de menors, a més del treball preventiu dels serveis socials. 

La violència escolar es veu influenciada per diversos factors, els quals són, segons Varela 

(2012): 

- Factors individuals 

- Factors familiars 

- Factors escolars   

- Factors socials 
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Així doncs, en el moment en que es veu influenciada per diversos factors, aquesta ha de ser 

tractada i s’ha de prevenir a través dels diversos factors. 

Respecte als factors escolars s’ha de tractar a nivell escolar, des d’una perspectiva global, la 

qual està compresa pels diferents agents educatius, el clima d’aula, el pla d’acció tutorial, el 

currículum escolar i els decrets de convivència. 

Referent als factors socials intervenen diferents agents, els quals treballen en xarxa per 

aconseguir una prevenció major i una intervenció més ràpida. Els agents que intervenen són 

els orientadors i director del centre, la fiscalia de menors i serveis socials. 

És important tenir una xarxa de treball ben estructurada, que actuï de manera ràpida i efectiva 

enfront qualsevol cas d’assetjament. Per tant, és necessari un treball cooperatiu entre els 

membres de la comunitat educativa i social per prevenir i detectar quan abans millor aquestes 

situacions. 

Finalment, la xarxa del menor està formada per: 

- La seva família: Pare, mare, germans, padrins, i altres familiars que conviuen amb el 

menor. 

- L’escola: composta per l’equip de suport, el departament d’orientació, l’equip directiu i 

el tutor/a. 

A més d’això, en casos en que els menor ho necessitin o la situació ho requereixi, la seva 

xarxa pot ser ampliada pels serveis mèdics (pediatra, especialistes, USMIJ), per Menors 

(psicòleg/a, servei d’infància i família, director/a i tutor/a del pis tutelat), serveis socials 

(treballador/a social, educador/a social, educador/a de carrer, educador/a familiar, mediador/a 

intercultural, treballador/a familiar) i per altres serveis com la figura del policia tutor o el 

servei de mediació familiar.  

8. Bones pràctiques. Models d’intervenció 
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Una vegada vist en què consisteix el ciberbullying homofòbic, les diferències que té amb el 

bullying, les seves conseqüències, tant en la víctima com en l’agressor i els espectadors, és 

important veure com podem prevenir aquest tipus d’assetjament. 

Per fer-ho, és fonamental que l’escola desenvolupi i promogui valors com la convivència i 

l’acceptació de la diversitat, a través de l’aprenentatge cooperatiu, l’empatia i el 

desenvolupament dels recursos personals i socials de l’alumnat.  

És a dir, l’escola ha de promoure actituds de tolerància i respecte a tothom, independentment 

de les seves característiques, la seva religió, sexe, identitat sexual, etc. I per poder realitzar-

ho, ha de proporcionar espais en els quals tots són iguals, on aprenen uns amb els altres i 

afavorir l’empatia, el civisme i habilitats socials, on desenvolupen una tasca important els 

decrets de convivència dels centres, els quals és important seguir per aconseguir-ho. 

Així doncs, Aiden et al. (2013) indiquen que una eficaç resposta a l’assetjament homofòbic ha 

d’incloure una sèrie de procediments clau, com són: un sistema efectiu de suport que 

reconegui les necessitats de les víctimes, un diàleg amb les famílies i un sistema eficient per 

dirigir i controlar el progrés i els possibles retrocessos. 

Hi ha diversos programes d’intervenció que tenen com objectiu millorar les relacions 

interpersonals i prevenir o disminuir les conductes discriminatòries i l’assetjament, a més 

d’afavorir la inclusió social de tot l’alumnat. A més, en aquests programes s’haurien 

d’incloure estratègies específiques pel tractament de l’homofòbia i l’afrontament de 

l’assetjament homofòbic, amb una millora de l’atenció a la diversitat sexual. (Martxueta i 

Etxeberria, 2014). 

A pesar d’això, segons els mateixos autors, per a que aquests programes es duguin a terme i 

es puguin proporcionar oportunitats per posar en marxa les mesures de l’escola per abordar el 

bullying i ciberbullying homofòbic, és fonamental la cooperació i implicació de tots els 

membres que formen la comunitat educativa. 

La família també juga un paper important en el benestar del seu fill, així doncs, segons 

l’informe de la investigació de l’assetjament escolar homofòbic i el suïcidi en adolescents i 

joves LGTB realitzada l’any 2012 per l’àrea d’educació de FELGTB, “la família és l’espai 
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fonamental en el que el/la jove ha d’encontrar la seguretat”. Per tant, totes les famílies han de 

proporcionar suport i afecte als seus fills, independentment de la seva orientació o identitat 

sexual. A més, estudis com el de Miller i Hufstedler (2009) demostren que, els joves que han 

patit assetjament homofòbic i s’han recolzat en la seva família i han trobat suport en ells i els 

seus significatius, tenen més facilitat per superar la situació d’assetjament i menys 

conseqüències a llarg termini. 

A part de l’escola i la família, el rol dels espectadors també és clau, ja que, segons Castro 

(2013), s’ha d’educar als estudiants a denunciar els abusos virtuals i no incentivar-los, cosa 

que ajudaria a promoure un rol protector dels espais d’Internet. 

Per altra banda, els propis adolescents i joves que pateixen ciberbullying homofòbic, prenen 

mesures per aturar aquest assetjament, les quals són, segons un estudi realitzat per Miller i 

Hufstedler (2009): bloquejar al remitent i ignorar els missatges, com a solucions a curt termini 

i tenen poca o cap repercussió en la víctima. Altra mesura és protegir la seva informació 

personal i informar a un adult de la situació. 

Altres autors, com Ortega (2012) consideren que hi ha determinats elements de convivència 

que hem de prioritzar. Aquests són: 

- Les relacions interpersonals de qualitat. És a dir, la convivència que tots els integrants de 

cada comunitat educativa estableixen entre sí, no sols les relacions entre estudiants 

mentre es desenvolupen els processos formatius. 

- El procés educatiu. El qual cerca èxit en l’aprenentatge. Els docents no només ensenyen 

sinó que també eduquen i orienten. Així doncs, ensenyança i convivència no es poden 

considerar com a elements independents. 

- La gestió de la disciplina i la convivència, amb normes clares i en els que els alumnes hi 

participin. 

- La prevenció de la violència. Prevenció de qualsevol forma directa o indirecta. 

A més, l’autora incideix en que actualment els educadors necessiten una formació renovada 

en les competències per gestionar la nova convivència a través de les noves tecnologies. 
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També afirma que l’escola no pot fer-se càrrec tota sola de la tasca de prevenir a més de 

formar, encara que sí que hauria de ser iniciadora d’un canvi cultural on s’aprengui a conviure 

i aprendre a utilitzar les TIC de manera responsable. 

Per tant, veiem que és fonamental un canvi a la societat, llevar les barreres amb les quals es 

troba el col·lectiu LGTB només pel fet de ser-ho, i augmentar l’autoestima i els valors cívics, 

desenvolupant les habilitats socials i el respecte als altres. A més, els propis espectadors dels 

abusos poden tenir un paper clau a l’hora de denunciar-ho i no recolzar-ho. 

9. Prevenció del ciberbullying homofòbic 

La millor manera per disminuir aquest fet és la prevenció del mateix. Tal i com indiquen 

Aiden et al. (2013) la prevenció ha de ser el focus principal per abordar el ciberbullying 

homofòbic. Això implica la creació d’una escola inclusiva en totes les seves àrees, incloent el 

lideratge, la política de formació, les oportunitats curriculars i iniciatives específiques. 

La prevenció de l’homofòbia, i per tant del ciberbullying homofòbic s’ha de realitzar en 3 

nivells diferents, segons Rivers i D’Augelli (2001) citat per Martxueta i Etxeberria (2014). 

Aquests tres nivells són: 

- Prevenció terciària: Aquesta prevenció ha de dirigir els problemes actuals i prevenir un 

major deteriorament. 

- Prevenció secundària: Ha d’especificar quins són els riscs específics dels joves LGTB i, 

a més, saber treballar-los per eradicar-los. 

- Prevenció primària: Crear circumstàncies que prevenen el desenvolupament de 

l’homofòbia. 

Per altra banda, és important promoure climes escolars segurs, on no hi hagi cap conducta 

homofòbica i es pugui atendre a la diversitat sexual dels joves LGTB. Alguns criteris a tenir 

en compte per poder dur-ho a terme, segons Russell (2011) citat per  Martxueta i Etxeberria 

(2014) són els següents: 
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1- Establir i publicar polítiques en contra de la discriminació i de l’assetjament, que 

especifiquen l’orientació sexual i l’expressió de gènere, l’aparença i la conducta. Les escoles 

hauran d’identificar les que estan relacionades contra el bullying, a favor de la diversitat, 

equitat i igualtat, a més de la justícia social i, després, hauran de decidir si fan o no una 

menció especial al bullying homofòbic. 

2- Sensibilització i formació del personal escolar, especialment del professorat, per saber com 

actuar en aquestes situacions d’assetjament relacionades amb l’orientació sexual i d’expressió 

de gènere. També és important la sensibilització i formació en les famílies, per a que aquestes 

sàpiguen ajudar al seus fills en cas de que aquests rebin algun tipus d’assetjament a causa de 

la seva orientació o identitat sexual. 

3- Introduir en el currículum temes sobre el col·lectiu LGTB i informació sobre les diferents 

orientacions sexuals, expressió de gènere i identitat sexual. Això fa referència a la 

sensibilització i formació en diversitat sexual pels alumnes del centre, amb la finalitat de que 

aquests coneguin la diversitat que hi ha i la vegin normal, sense ser una millor que altra, i 

respectant totes. 

4- Proporcionar fonts d’informació i suport per a tot l’alumnat i, sobre tot, pels alumnes que 

pertanyen al col·lectiu LGTB. 

Per aconseguir prevenir aquest assetjament o intentar reduir al mínim, Snakenborg, Van 

Acker i Gable (2011) també indiquen la importància de crear i ensenyar tecnologia als nins i 

com fer un ús responsable d’ella. 

Altres autors com Aiden et al. (2013) afirmen que, per prevenir aquest tipus d’assetjament, 

s’han de tenir en compte una sèrie de punts, com són: Superar la idea errònia de que aquest 

assetjament és només una qüestió del col·lectiu LGTB, sinó que s’ha de considerar que 

segueix un pensament d’heteronormativitat, amb prejudicis i comportaments masclistes i 

homòfobs. A més, també fan referència a que és important treballar en col·laboració amb les 

altres parts interessades, ja que s’ha d’abordar a partir d’una perspectiva global de tota 

l’escola i l’aproximació i creació d’associacions poden permetre els recursos i l’experiència 

necessària per ser compartides les pròpies experiències. 
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10. Guia de prevenció del ciberbullying homofòbic 

En aquest punt es desenvoluparà una guia de prevenció del ciberbullying homofòbic. Aquesta 

guia va dirigida, en principi, als centres educatius, encara que també hi ha un apartat dirigit a 

les famílies. 

Aquesta guia de prevenció ha sigut elaborada a través de la bibliografia consultada al llarg de 

tot el treball. Així doncs, la guia de prevenció de ciberbullying homofòbic proposta consta de 

les següents parts: 

10.1 Contextualització del ciberbullying homofòbic  

Actualment ens trobem en una situació on es donen una gran quantitat de casos d’assetjament, 

i el ciberbullying homofòbic no és una excepció. Per això, és important elaborar una petita 

guia on es donin una sèrie de pautes o recomanacions per prevenir o intentar disminuir al 

màxim aquesta situació. 

A partir de les fonts consultades, s’ha vist la importància que té prevenir prest, és a dir, no 

esperar a la joventut o adolescència avançada, ja que en aquestes edats ja és probable que 

s’hagin donat les situacions d’assetjament.  

Així doncs, per prevenir el ciberbullying homofòbic i les seves conseqüències, és important 

dur a terme una prevenció completa, és a dir, una prevenció en els tres nivells que el 

conformen, tal com s’ha dit anteriorment, els quals són: 

Prevenció primària: Aquesta va dirigida a tota la població, i s’ha de dur a terme amb la 

intenció de crear i implantar diversos programes que ajudin a prevenir les conductes 

homofòbiques en la societat i potenciant actituds de tolerància, civisme i respecte cap als 

altres, independentment de la seva condició sexual. En aquest nivell inclús tenen cabuda el 

desenvolupament de polítiques públiques d’inclusió social. 

Aquest nivell cobra una gran importància ja que l’homofòbia es troba a la societat tradicional, 

on no hi ha espai per la diversitat i l’acceptació de la diferència, motiu pel qual és important 

treballar al respecte en la societat. Per tant, la prevenció primària cobra especial rellevància en 

la prevenció del ciberbullying homofòbic. 
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Prevenció secundària: Aquest nivell de prevenció va dirigit a les persones que es troben en 

grups els quals tenen cert risc de convertir-se tant en agressors com en víctimes del 

ciberbullying homofòbic. És a dir, per una banda va dirigit a les persones que pertanyen al 

col·lectiu LGTB ja que, només pel fet de pertànyer a ell, ja és un factor de risc per patir aquest 

tipus d’assetjament. Per altra banda, va dirigit a les persones que conviuen en un context o 

entorn de risc per dur a terme accions agressives o d’assetjament en contra de les persones del 

col·lectiu LGTB. 

Prevenció terciària: Aquest nivell va dirigit a les persones les quals ja han sigut o bé agressors 

o bé víctimes del ciberbullying homofòbic. Hauria de dur a terme accions per prevenir la 

reincidència o la reproducció d’aquest fet. En aquest nivell tenen cabuda sobre tot els 

programes de protecció i assistència social i psicològica 

10.2 Factors de risc i factors de protecció 

Els factors de risc són definits per Hein (2002) citat per Sánchez (2012) com: situacions 

contextuals o personals que, si estan presents incrementen la probabilitat de desenvolupar 

problemes emocionals, conductuals o de salut. 

Així doncs, és important detectar quins són els factors de risc per evitar-los i prevenir-los, ja 

que, si els factors de risc augmenten la probabilitat de desenvolupar problemes conductuals, 

aquests poden derivar en casos de ciberbullying, i més concretament en ciberbullying 

homofòbic. Aquests, segons el mateix autor, poden ser classificats en 6 àmbits diferents de 

procedència, els quals queden reflectits en la següent taula: 

Taula 2: Àmbits de procedència dels factors de risc 

ÀMBITS DE PROCEDÈNCIA DELS FACTORS DE RISC    

 

Factors individuals 
Persones amb baixa capacitat de resolució de 

conflictes, frustració, ansietat, falta d’empatia, 

actitud homofóbica i utilització de les noves 

tecnologies de manera negativa. 

Factors familiars Dèbil cohesió familiar, estrés familiar, 

desintegració, situacions de maltractament i 

una actitud negativa contra el col·lectiu LGTB 
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o contra les minories. 

Factors escolars Violència escolar, permissivitat, falta de regles 

i/o incompliment d’aquestes. 

Factors lligats al grup d’iguals  Grup d’iguals amb actitud i/o conductes 

homofòbiques o involucrats en activitats 

nocives, a més d’un mal ús de les noves 

tecnologies respecte als altres. 

Factors socials i comunitaris Exclusió de les activitats socials, no integració 

o comunitat conflictiva. 

Factors socioeconòmics i culturals Baix nivell econòmic. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de la bibliografia 

Aquests factors no s’han d’entendre com un indicador segur en sí mateix, sinó que a mesura 

que una persona té algunes d’aquestes característiques i en va afegint més, té una major 

probabilitat de dur a terme alguna conducta violenta i l’assetjament, per tant és important 

controlar aquests factors i prevenir-los. 

Per altra banda trobem els factors de protecció, els quals són aquells factors que disminueixen 

la probabilitat de que una persona dugui a terme l’assetjament. Aquests factors són els 

següents: 

- Mantenir una bona relació de comunicació i confiança amb la família. 

- Una bona supervisió per part dels pares. 

- Tenir civisme, saber conviure en societat i empatia, és a dir, de posar-se en el lloc de 

l’altre. 

- Actituds de tolerància i respecte enfront als altres. 

- Ús adequat de les noves tecnologies. 
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Per tant, és important potenciar els factors de protecció per aconseguir una prevenció a l’hora 

de possibles futurs agressors. Així doncs, s’han d’evitar i disminuir els factors de risc i s’han 

de potenciar els factors de protecció. 

10.3 Com prevenir el ciberbullying homofòbic 

Com s’ha vist abans, a l’hora de realitzar una prevenció és important dur-la a terme en els tres 

nivells, és a dir, la prevenció primària, prevenció secundària i la prevenció terciària, ja que si 

no es duu a terme en els tres nivells aquesta no serà completa i és més difícil obtenir els 

resultats desitjats. 

Així doncs, arribats en aquest punt és important aportar les accions preventives i 

recomanacions per prevenir el ciberbullying homofòbic. Aquestes recomanacions i accions 

van dirigides als 3 col·lectius més propers a l’escola, els quals són l’alumnat, els professorat i 

les famílies. 

Accions preventives per l’alumnat: 

- Creació d’una identitat digital bona, ja que amb una imatge digital responsable, és més 

difícil l’assetjament digital. A més, és important controlar la informació personal que es 

posa a Internet i quins arxius es pugen.  

- Referent a les relacions interpersonals, és important, com ja s’ha indicat, una bona 

relació i comunicació amb els pares. A més d’això, també és important aprendre a 

mantenir relacions i actituds de respecte amb els altres, on sempre aquestes relacions 

siguin d’igualtat, és a dir, ningú ha de tenir poder sobre l’altre. 

- Potenciar la confiança suficient amb la família de cara a contar qualsevol tipus de 

problema o dubte que tingui i inclús la seva identitat sexual, a més de contar-ho també 

en cas d’haver sigut espectador d’alguna situació d’assetjament, ja que, aquestes 

situacions és molt important denunciar-les quant abans per poder actuar amb rapidesa.  

- Respecte a la figura de l’espectador, també és important no donar mai cap reforç positiu 

a l’agressor, sinó que tot el contrari, donant suport i ajuda a la víctima i denunciant 

l’assetjament. 



29 

 

Accions preventives pel professorat: 

- És important treballar alguns conceptes de les noves tecnologies i sobre tot, un ús 

responsable d’ells. 

- No ser permissius en conductes o comentaris homòfobs o d’assetjament. Tenir unes 

normes rígides, les quals es segueixin. 

- Fomentar actituds de respecte i acceptació a la diversitat. Promoure l’educació en valors 

i intercultural. 

- Inclusió d’activitats cooperatives i jocs de simulació, on es fomenti l’empatia.  

- Formació del professorat sobre el col·lectiu LGTB i el ciberbullying homofòbic.  

- Generar espais de comunicació i confiança entre els propis alumnes o alumne i mestre. 

- Creació de normes de convivència i tolerància entre els propis alumnes i els mestres. És 

a dir, que els alumnes puguin participar en la creació d’algunes normes de classe. 

A més d’això, a nivell d’escola s’ha de contemplar el ciberbullying homofòbic en el pla de 

convivència, ja que és una situació la qual es dona i ha de tenir resposta en cas de donar-se i 

intervenir. També la implicació dels pares i entitats locals en la resolució del ciberbullying 

homofòbic podria ser una mesura a nivell d’escola. 

Accions preventives per les famílies: 

Per part de les famílies, per poder ajudar a la prevenció del ciberbullying homofòbic el primer 

pas és conèixer el funcionament de les noves tecnologies i el llenguatge digital. 

A més, han d’ensenyar i/o assegurar-se de que els seus fills saben controlar la seva informació 

personal a la xarxa, ja que la creació d’una identitat digital segura és un factor de protecció 

respecte a sofrir aquest tipus d’assetjament. 

Per altra banda, també és important conèixer i controlar les planes web o llocs els quals els 

seus fills freqüenten i publiquen informació sobre ells. Aoyama i Talbert (2010) fan referència 
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a que, encara que els nins es puguin molestar per sentir que la seva privacitat ha estat envaïda, 

és important seguir un control ja que una vegada que la informació que es publica és pública a 

la xarxa, és difícil eliminar per complet. 

Referent a controlar als seus fills, no només és important controlar les seves passes a Internet 

sinó que també és important conèixer les seves relacions a l’escola, ja que en moltes ocasions 

el ciberbullying homofòbic és dut a terme per persones properes a la víctima. 

Respecte a l’educació dels fills, és important educar en una clima de tolerància, civisme i 

respecte al altres, i no inculcar prejudicis en ells. 

10.4 Institucions de suport 

Encara que aquesta sigui una guia de prevenció, és important saber on s’ha d’acudir en cas de 

patir o detectar un cas d’assetjament. 

Referent als casos de detecció, és important actuar immediatament, com hem vist, i acudir als 

professionals pertinents, per evitar que aquestes situacions vagin a més i per ajudar a la 

víctima. 

Així doncs, en cas de detectar-ho, s’ha de notificar immediatament a l’inspector de la zona, a 

la fiscalia de menors i a les forces de seguretat corresponents, tal com indica el Govern de les 

Illes Balears. A més, també és important informar a les respectives famílies.  

Els casos necessaris s’han de derivar a l’Oficina de Defensa dels Drets dels Menors per rebre 

orientació i assessorament legal al respecte. 

A més, si la víctima ho requereix, també s’ha de derivar a l’atenció mèdica i psicològica. 

Per altra banda,  el Govern de les Illes Balears i l’ Institut per a la convivència i l’èxit escolar 

assenyalen diverses institucions públiques les quals ofereixen tallers i/o explicacions, les 

quals poden sol·licitar els centres gratuïtament. Aquestes són:  

- Direcció General de Joventut 

- Policia Nacional, policia local, policia tutor i Guàrdia Civil 
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- Institut per a la Convivència i èxit escolar en col·laboració amb el Servei de Formació 

Permanent del Professorat: c/ d'Alfons el Magnànim, 29 - 07004 Palma de Mallorca. 

Telèfon: 971177547. Correu electrònic: conviveixit@caib.es 

- Oficina de Defensa dels Drets dels Menors: Carrer Sant Joan de la Salle, 4º, Local 1, 

07003 Palma de Mallorca. Telèfon: 971177095 

Respecte als joves que han patit el ciberbullying homofòbic i pertanyen al col·lectiu LGTB, 

aquests poden accedir a diferents associacions de les Illes Balears per rebre ajuda i suport. 

Aquestes associacions són les següents: 

- Ben Amics: Carrer conquistador, nº2, 07001 Palma de Mallorca, telèfon: 971715670 

- Activa Joven: Carrer missió, nº1, 07003 Palma de Mallorca, telèfon: 971725456 

- ALAS: Plaça Cardenal Reig, nº4 1ºA, 07004 Palma de Mallorca, telèfon: 971714488 

- Colectivo gay, lésbico y transexual de Ibiza y Formentera: Carrer Madrid, nº 52 B, 

07800 Eivissa, telèfon 971192421 

10.5 Blocs temàtics  

Finalment, a l’hora de dur a terme la prevenció des de l’escola, és necessari realitzar activitats 

preventives sobre el ciberbullying homofòbic amb els alumnes. 

Aquesta guia proposa 4 blocs temàtics a treballar en aquestes activitats preventives. Amb 

aquests bloc temàtics es pretén treballar amb els alumnes els diversos factors de risc del 

ciberbullying homofòbic per tal de prevenir-los i potenciar els factors de protecció més 

importants d’aquest tipus d’assetjament.  

Dits blocs temàtics són: 

 Bon ús de les noves tecnologies 

 Educació afectivo-sexual 

 Tolerància i igualtat en la diversitat sexual (models i estereotips) 

 Relacions entre iguals de respecte i igualtat i de seguretat amb professors i famílies 
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Els primers tres blocs els treballa el professor amb els alumnes, encara que, s’haurà de fer una 

avaluació prèvia i una avaluació posterior amb les famílies, amb la finalitat de comprovar 

l’evolució dels alumnes respecte a aquest tipus d’assetjament i al treballat a cada bloc temàtic.  

El darrer bloc es treballarà una part conjuntament amb les famílies, amb la finalitat d’establir 

una relació entre família i alumnes més directa i amb confiança. 

Així doncs, els següents blocs temàtics són una proposta de petites indicacions a seguir per 

part dels professors amb els seus alumnes per prevenir el ciberbullying homofòbic. Per tant, 

aquests blocs no són rígids i cada professor els podrà adaptar al seu grup segons les seves 

característiques i edat. 

A més, cada un dels blocs sempre s’haurà de començar amb una informació positiva cap als 

alumnes per a que aquests estiguin predisposats a treballar el tema i donar-li valor. 

10.5.1 Bon ús de les noves tecnologies 

Aquest bloc temàtic té com objectiu proporcionar als alumnes estratègies per un ús adequat de 

les noves tecnologies. Així doncs, el propòsit d’aquest bloc serà inculcar als alumnes una 

sèrie d’hàbits i estratègies positives de cara a utilitzar les noves tecnologies de manera segura 

i sense risc. 

Durant aquest bloc els professors hauran de desenvolupar alguns continguts teòrics bàsics 

sobre les noves tecnologies i com s’han d’utilitzar aquestes, a més d’informar sobre els 

beneficis que té fer un ús responsable d’elles i de les possibles conseqüències negatives que es 

poden evitar per fer un ús irresponsable. 

10.5.2 Educació i orientació sexual 

L’objectiu d’aquest bloc temàtic és definir i identificar la sexualitat i la orientació sexual. El 

propòsit d’aquest bloc és mostrar les diferents orientacions sexuals i tractar-les amb total 

normalitat, sense prejudicis ni estereotips. 
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El professor haurà de treballar aquest bloc a partir d’activitats on es vegi reflectida la 

naturalitat de la diversitat que ens trobem referent a l’orientació sexual de les persones i 

evitant prejudicis cap a elles. 

10.5.3 Igualtat i diversitat sexual  

El bloc d’igualtat i diversitat sexual té com objectiu prevenir relacions d’intolerància i inclús 

odi cap als altres a causa de la seva orientació sexual. Per tant, es tracta de treballar per 

aconseguir igualtat total per a tots i superar les possibles barreres o estereotips amb els quals 

es pot trobar una persona que pertany al col·lectiu LGTB. 

El professor haurà de treballar amb els alumnes per superar els estereotips o prejudicis que hi 

ha a la societat sobre aquest col·lectiu. Per fer-ho, es pot basar en activitats en les quals 

aquests estereotips i prejudicis quedin en evidència. També podria basar-se en situacions de 

role-playing per posar-se en el lloc de l’altre. 

En aquest bloc és important donar valor a la igualtat de tots, no sent uns millors que altres i 

sense mostrar cap tipus de tolerància cap a les actituds o conductes homòfobes.  

10.5.4 Relacions entre iguals de respecte i igualtat i de seguretat amb professors i 

famílies 

Aquest bloc té com objectiu proporcionar estratègies als alumnes per establir relacions de 

respecte i igualtat referent als altres, a més d’establir una relació amb les famílies més directa 

i amb confiança per part dels alumnes. 

En aquest bloc s’haurà de proporcionar informació sobre com és una bona relació i quins 

beneficis té establir relacions cordials i de respecte amb els altres. Aquest bloc es pot treballar 

amb activitats com el role-playing, la qual facilita l’empatia dels alumnes cap als altres i ajuda 

a desenvolupar les habilitats socials dels mateixos. 

Per treballar la relació amb les famílies, aquestes poden ser partícips de les activitats 

proposades pel professor amb la finalitat de desenvolupar una relació més directa i cohesió 

entre ambdós.  
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11. Conclusions 

El ciberbullying homofòbic, d’acord amb la definició de Raver (2011) citada anteriorment, és 

tot comportament dirigit al col·lectiu LGTB amb la intenció de fer mal a través d’eines 

electròniques, de manera repetida en el temps i en una situació de desigualtat de poder entre la 

víctima i l’agressor. 

És cert que, aquest tipus d’assetjament no és molt conegut com a tal, sinó que normalment 

només es fa referència a l’assetjament en sí i no a les causes que donen lloc a que l’agressor el 

dugui a terme, que en aquest cas és l’homofòbia. Referent a aquest aspecte, és curiós que, al 

segle XXI encara es donin tants casos d’homofòbia a una societat teòricament desenvolupada, 

fet que demostra que la societat no ha evolucionat tant com volem creure en alguns aspectes. 

Per aquesta raó, és important treballar la prevenció i intentar canviar la visió tradicional i poc 

inclusiva de la societat sobre l’orientació sexual de les persones, a més de desenvolupar 

l’acceptació de la diversitat natural i entendre les diferents orientacions sexuals com un fet 

normal, ja que, si disminueix l’homofòbia hauria de disminuir el ciberbullying homofòbic. 

Com s’ha detectat al llarg del treball, es pot veure que els assetjaments duts a terme a través 

d’eines electròniques són més perillosos que l’assetjament tradicional o bullying, 

principalment a causa de la difícil detecció de l’agressor, la major exposició de la víctima als 

espectadors, els quals poden ser-ho no en el moment de l’agressió sinó que aquesta pot quedar 

registrada, fet que fa que pugui accedir una major quantitat de persones, i de l’eliminació de 

barreres temporals, ja que l’assetjament es pot realitzar a qualsevol moment i no en un espai o 

temps determinat com el cas del bullying, duent a la víctima a un sentiment d’indefensió. El 

conjunt d’aquests factors fan que les conseqüències del ciberbullying siguin més greus que les 

del bullying.  

A més, no només s’ha de tenir en compte a la víctima, sinó que també els agressors i els 

espectadors tenen conseqüències a causa de l’assetjament, com ja hem vist anteriorment. 

Amb tot això, veiem que la millor opció per disminuir el nombre de casos de ciberbullying 

homofòbic és la prevenció, ja que, a través de la intervenció s’atura la situació d’assetjament 

però no evita que hi hagi menys casos futurs, mentre que, la prevenció possibilita que en un 

futur hi hagi menys casos d’assetjament, la qual cosa seria beneficiosa per a la societat. 
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Respecte a la prevenció, veiem que no només és important un element, sinó que hi ha diversos 

elements els quals són rellevants per dur a terme un pla de prevenció correcte i eficaç. Aquests 

factors són la família, l’escola i el treball en xarxa de les diferents institucions o elements 

indicats al treball, que tenen competència en aquests casos. 

Per tant, a l’hora de la prevenció, tal com indiquen Aiden et al. (2013) i Varela (2012), les 

famílies tenen un paper molt important, ja que, a través dels factors de risc i de protecció 

poden ajudar a que els seus fills no siguin víctimes del ciberbullying homofòbic ni tampoc 

agressors. A més d’haver estudis com el de Cava (2011) que demostren que tenir una bona 

relació entre víctima i família ajuda a la superació de la situació de l’assetjament. En 

conseqüència, seria interessant proporcionar a les famílies una sèrie de pautes a seguir per a 

conèixer i dur a terme els factors de protecció i conèixer quins són els factors de risc per 

prevenir-los i/o detectar-los. 

Per altra banda, l’escola també resulta clau per prevenir el ciberbullying homofòbic. Aquesta 

seria important que inclogués un apartat específic pels casos de ciberbullying homofòbic al 

seu Pla de Convivència i s’haurien de realitzar diferents activitat amb els alumnes amb la 

finalitat de la prevenció de l’assetjament. A més, s’ha de treballar des del currículum, i no ser 

tolerants amb cap situació d’assetjament, ja que té conseqüències importants en els afectats i 

les quals s’han d’evitar.  

Per últim, el treball en xarxa també adquireix molta importància referent a la prevenció i 

intervenció del ciberbullying homofòbic, i de qualsevol tipus d’assetjament, ja que és un 

factor clau per poder dur a terme una intervenció ràpida i eficaç, a més de prevenir a temps, 

ajudant a tenir una visió global des de diferents perspectives i realitzant un treball 

col·laboratiu. 

En conclusió, al llarg del treball s’ha realitzat una aproximació sistemàtica sobre el 

ciberbullying homofòbic, detectant la necessitat de prevenció d’aquest fet a través dels 

elements clau, com són la família, l’escola i la importància de realitzar un treball en xarxa de 

tots els professionals que hi treballen en aquest àmbit. És important saber on i a qui hem 

d’acudir en cas de la detecció d’algun tipus d’assetjament i, sobre tot, donar continuïtat a 

aquestes accions, fent que no siguin petites accions aïllades de prevenció, la qual cosa no 

donaria els resultats necessaris ni compliria els objectius marcats. 
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