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DADES DE L’ACCIÓ FORMATIVA 

Denominació  

Com prevenir i actuar davant el ciberbullying i altres perills de la xarxa 
 

Modalitat formativa  

X Curs  Seminari  Grup de treball 

 Taller  Jornada  Conferència 

Modalitat d’impartició  

X Presencial  En línia  Mixta 

Llengua d’impartició  

 Català X Espanyol  Anglès 

Duració   Edicions  

 15 h   1  
Calendari de realització  

Sessions Dates  Horari  Lloc  

1 20/02/2018 

16.00 – 19.00h 
Aula 2.1 Centre de Formació i Qualitat de la 
UV C/ Serpis, 29 

2 22/02/2018 

3 27/02/2018 

4 28/02/2018 

5 01/03/2018 
Destinataris /Destinataris perfil professional  

30 Professorat no universitari (primària, secundària, batxillerat i formació professional) 

Professorat responsable de l’acció formativa 

NOM 
Jessica Ortega Barón. Facultat de Psicologia. Dept. Psicologia Social de la 
Universitat de València. 

Objectius formatius i continguts  

OBJECTIUS FORMATIUS: 

1) Conèixer el ciberbullying i altres tipus d’intimidació cibernètica (sexting i grooming): 
característiques, tipus, rols, conseqüències, factors de risc i de prevenció. 

2) Conèixer el paper del professorat en aquest tipus de problemàtiques. 

3) Dotar el professorat de diferents estratègies per saber prevenir, detectar i actuar davant 
situacions de ciberassetjament que afecten els seus alumnes. 

4) Conèixer els diferents recursos, organismes i programes que hi ha per a la prevenció i el 
tractament del ciberbullying. 

5) Ensenyar estratègies que fomenten actituds i comportaments positius als alumnes per a 
l’ús responsable de les tecnologies.  

 

CONTINGUTS: 

1) Ciberbullying, sexting i grooming: definició, prevalença actual, característiques, tipus, 
rols, conseqüències, factors de risc i de prevenció.  

mailto:sfp@uv.es
mailto:udie@uv.es


 

 
 

 

Adreça  Centre de Formació i Qualitat “Manuel Sanchis Guarner” 
   c/ Serpis, 29  | 46022-València | Campus dels Tarongers 
Telèfon | Fax  961 62 50 30 | 961 62 50 32 
Correu electrònic sfp@uv.es | udie@uv.es       Pàgina 2 de 2 

2) El paper dels professors en aquest tipus de problemàtiques. 

3) Pautes per saber prevenir, detectar i actuar davant el ciberbullying. 

4) Recursos, estratègies i organismes útils per a la prevenció i tractament del ciberbullying. 

5) Estratègies per fomentar l’ús responsable i positiu de les tecnologies. 

Competències que es desenvoluparan  

1 Conèixer la problemàtica del ciberbullying i altres formes de ciberassetjament: sexting i 
grooming. 

2 Reflexionar sobre la gravetat i el paper dels professors en el ciberbullying.  
3 Adquirir estratègies per saber prevenir i detectar casos de ciberbullying, sexting o grooming. 
4 Adquirir estratègies per saber actuar davant un cas d’assetjament cibernètic. 
5 Conèixer recursos, programes, estratègies i organismes existents en la prevenció i 

tractament del ciberbullying. 
6 Conèixer i difondre pràctiques educatives que fomenten l’ús positiu, respectuós i 

responsable de les tecnologies  per part dels alumnes. 

Criteris i procediment d’avaluació de l’activitat  

Assistència al 85% de les sessions presencials.  
 

mailto:sfp@uv.es
mailto:udie@uv.es

