
PROPOSTA JOC VIOLÈNCIA DE GÈNERE A 
LES XARXES SOCIALS. 
CIBERASSETJAMENT



Què és?
Proposem crear un simulador de xarxes socials en 
el qual es pugui viure de manera directa les 
conseqüències del ciberassetjament sent dona. 
L'objectiu serà generar empatia i rebuig per part del 
jugador davant aquestes situacions d'assetjament.

#


Com ho farem?
Per a documentar-nos, durem a terme un procés de recerca 
de situacions reals d'assetjament produïdes a la xarxa, en les 
quals ens basarem per desenvolupar les interaccions i el 
guió.

Per a complementar la nostra recerca, hem pensat a crear un 
perfil en Twitter per a poder recopilar i compartir casos reals 
d'aquest tipus (tant de manera anònima com pública).

#


Gameplay
El joc podrà ser jugat dins d'un entorn web i 
incrustar-se en una pàgina web més àmplia on 
podrà incloure’s informació sobre com gestionar 
casos de ciberassetjament, links d'interès, etc.

#


Pluja d’idees
- Pop ups (tancar-los quan t'insulten, etc.)

- No molta narrativa, mecàniques concretes

- Barra de salut mental. Degradar l'expressió del personatge conforme va avançant

- Punt de vista doble: víctima i hater (potser tercer punt de vista: observador?)

- Bloquejar a la gent i donar like als comentaris bons (donar like pot “sumar 

vida?”)

- Com més hagis de tancar missatges negatius més et desgastes mentalment; 

quan veus un missatge positiu que se't vagi emplenant la vida.

#


Pluja d’idees
- Dia 1. Començar deixant tu missatges a “x” rient-te “sense maldat”.

Dia 2. T'han arribat seguidors; comentaris negatius.

Dia 3. Els comentaris negatius comencen a pujar i són més que els positius. L'única manera que tens de respondre és 
bloquejant. A vegades aquestes persones es creen un altre compte per a insultar-te perquè l’has bloquejat.

Últim dia. Desinstal·lar Twitter.

- Joc contemplatiu. Fins que no fas “clic” en alguna part de la pantalla no es passa a la següent acció. (estem plantejant si 
fer un joc contemplatiu o més frenètic per a expressar l'estrès de patir ciberassetjament)

- Començar fent login i poder triar el teu nick.
- Donar a triar el post en funció dels seguidors que tinguis.
- Tens objectius, per exemple: guanyar seguidors, publicar 2 missatges al dia…
- Aquestes converses estan basades en converses reals.

#


Enllaços d’interès
https://haokarlos.itch.io/mood

https://yeraytoledano.itch.io/i-want-to-be-popular

https://poireau.itch.io/another-day-scrolling-twitter

https://xjackfox.itch.io/social-pressure
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