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Con motivo da celebración o 2 de maio do , impulsado Día Mundial contra o Acoso Escolar

dende a sociedade civil en 2013, o INTEF (Instituto Nacional de Tecnoloxías Educativas e de 

Formación do Profesorado) e PantallasAmigas promoven, en forma de decálogo, unha serie de 

consellos para combatir o ciberacoso escolar. 

 

O Instituto Nacional de Tecnoloxías Educativas e de Formación do Profesorado (INTEF) é a 

unidade do Ministerio de Educación e Formación Profesional responsable da integración das TIC e a 

Formación do Profesorado nas etapas educativas non universitarias. Trátase dun “espacio de 

encontro para impulsar o cambio metodolóxico nas aulas, baseado no fomento da colaboración 

escolar, a mellora dos espazos de aprendizaxe, o desenvolvemento de habilidades para o s. XXI e da 

competencia dixital educativa”. Entre as súas moitas funcións de formación, colaboración e 

promoción de recursos e tecnoloxía educativos, entre outras, o apoio á mellora do clima de 

convivencia escolar é un tema recurrente.  

 

Doutra banda, PantallasAmigas considera que o ciberbullying é o reto máis relevante para 

a infancia e adolescencia conectada e por iso ocupa gran parte do seu labor de sensibilización e 

prevención nos seus máis de 15 anos de historia. Esta relevancia máxima vén dada pola gravidade 

das súas consecuencias, a probabilidade de que se manifeste e a dificultade para prevenilo ou 

paralo. É un feito que cada vez se manifesta a idades máis tempranas e que afecta con maior 

prevalencia ás adolescentes. Casos como o de Amanda Todd, entre outros moitos, puxeron enriba 

das axendas públicas esta lacra. 

 

 

 

 

DECÁLOGO POLA CIBERCONVIVENCIA POSITIVA E CONTRA O CIBERBULLYING 
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DECÁLOGO POLA CIBERCONVIVENCIA POSITIVA E CONTRA O CIBERBULLYING 

 

 1. Coidado dos datos alleos.

Os datos personais das demais persoas non che pertencen. Evita 

usalos ou publicar fotografías sen permiso. 

 2. Discreción.

Non reveles asuntos particulares doutras persoas, aínda que 

penses que non lles vai importar. 

3. Respecto e prudencia. 

Diríxete ás demais persoas con moito coidado e respeto. Pode 

que non te entendan ben ou que teñan un mal día. 

4. Visión global e creativa. 

Coida moito as bromas en público: a persona implicada pode 

saber que non é en serio, pero outras poden interpretalo mal. 

5. Observación e empatía. 

Cando entres nun lugar novo observa durante algúns días antes 

de actuar. Quizais non sexa o sitio ou a xente que pensabas. 

6. Xestión positiva de emocións. 

Se alguén te enfada, desconecta un rato. Pode tratarse dun 

malentendido ou algo non intencionado. 

7. Compromiso e sensibilidade. 

Cando vexas que alguén comete unha imprudencia, faillo saber 

de maneira discreta. 

8. Implicación activa e constructiva. 

Se pertences a unha comunidade ou rede, participa e contribúe 

de forma positiva. 

9. Tolerancia e participación. 

Amosa respecto polas opinións das demais persoas e manifiesta 

a túa. 

10. Solidariedade. 

Se ves que alguén un sufre trato inxusto e/ou abuso, intenta 

axudar evitando presuposicións e conflitos. 
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