Ajuntament d’Olot – Àrea d’Educació i Joventut
Recursos Educatius: Guia d’activitats 2021-2022
ANNEX 1: Activitats organitzades pels Mossos d’Esquadra
13 de setembre del 2021
Com us vam avançar a la Guia de Recursos Educatius, les activitats organitzades pels Mossos
d’Esquadra no es van publicar amb la resta d’activitats el mes d’agost, sinó que es publiquen ara,
amb l’arrencada de curs.
Les activitats que els Mossos d’Esquadra ofereixen per aquest curs són:
• 8001 Visitem els Mossos d’Esquadra
• 8002 Els Mossos d’Esquadra ens visiten
• 8003 Comença el joc! Situacions de risc per als joves
• 8004 Internet segura. Xarxes socials
• 8005 Taller share
• 8006 De tu a tu: internet segura
• Pendent De tu a tu: diversitat i conductes discriminatòries
• 8008 Drogues i lleis
• 8009 Prevenció de conductes discriminatòries
Les activitats 8001 i 8002 estan aturades, a l’espera que es modifiquin els protocols de prevenció de
la Covid-19. Però les podeu demanar, i quedar a la llista d’espera.
A 6è de primària i 1r d’ESO, es recomana l’activitat 8004, per començar a tenir consciència dels perills
que comporten les xarxes (Tik Tok, Instagram...) i els jocs en línia, ja que és el moment que poden
començar les addiccions als dispositius. S’aborden altres temàtiques com les contrasenyes segures,
els virus informàtics, el ciberassetjament, la difusió d’imatges personals, els pederastes en línia, etc.
Es recomana que tots els alumnes de 2n d’ESO facin l’activitat 8003, ja que a partir dels 14 anys ja
tenen responsabilitat com a menors davant la justícia. Es presenten les diverses situacions que es
poden trobar (drogues, danys a mobiliari i incivisme, consum d’alcohol, agressions sexuals, lesions i
baralles, etc.) i les conseqüències administratives i penals que això pot tenir.
A 3r i 4t d’ESO s’ofereix l’activitat 8006, un taller on es forma els propis alumnes per tal que siguin
ells els que facin la xerrada 8004 als alumnes de 1r d’ESO. Els alumnes participants rebran un diploma
per part dels Mossos d’Esquadra.
Les activitats 8008 i 8009 són específiques per aquells centres que detectin la problemàtica concreta
entre els seus alumnes.
Les activitats dels Mossos d’Esquadra no tenen una data límit de termini de sol·licitud. Des de
l’Ajuntament farem arribar les sol·licituds als Mossos d’Esquadra a mesura que ens arribin, i ells es
posaran en contacte directament amb els centres per a lligar continguts i dates. Les sol·licituds les
heu de fer, com sempre, a https://ime.olot.cat/serveis/recursos-educatius/
Més enllà d’aquestes activitats, si en qualsevol cas considereu que us pot ser útil el suport dels
Mossos per abordar alguna problemàtica concreta, podeu posar-vos en contacte directament amb
l’Oficina de Relacions amb la Comunitat de la comissaria d’Olot, al correu itpg426@gencat.cat

