
 

El meu treball de recerca gira entorn del bullying. Avui dia la majoria de les persones no saben diferenciar entre el bullying i un 
conflicte escolar qualsevol (com  per exemple: una baralla d’escola). La diferència més clara entre aquests dos fets és que el bullying 
dona lloc a un període de llarg temps en què va augmentant l’agressivitat cada cop més i una baralla d’escola és probable que duri 
un temps curt. La meva hipòtesi es basa en si l’assetjament escolar ocasiona greus perjudicis a la víctima i si comporta a una sèrie 
de conseqüències. 
 

Aquest treball de recerca està estructurat en dos blocs. La part teòrica va enfocada a esbrinar els principals objectius del meu treball. 
En primer lloc hi ha el fet de fer conscient la societat del que viuen les víctimes i, per tant, buscar una solució per posar fi a aquest 
fet. En segon lloc, saber discernir el que de veritat es considera assetjament escolar i el que no. I, per últim, saber quines són les 
conseqüències que pot provocar el bullying,  

 
El segon bloc de la recerca va enfocat a l’anàlisi de les conseqüències derivades de l’assetjament a dues persones que en van patir.  
La meva part pràctica també està formada per dues anàlisis audiovisuals relacionades amb el bullying: una amb una sèrie que té 
com a fil principal l’assetjament escolar i, per altra banda, una pel·lícula relacionada amb el cyberbullying.  

 
Finalment, vaig arribar a la conclusió que és molt difícil de posar fi a aquest fet, encara que a causa de les diverses fundacions de 
diferents ONGs i associacions, hi ha hagut una gran disminució del número de víctimes. Malgrat això, s’hauria de seguir recercant 
noves solucions per poder resoldre aquest problema que ens envolta i que ens repercuteix a tots nosaltres. 
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