No voler anar a l'escola
Tristesa, soledat, depressió
Baixa autoestima
Cansament, mal de cap o mal
de panxa
Pensaments suïcides o intents de
suïcidi
Insomni o malsons
Pèrdua d'objectes personals,
lesions...

Bullying?
Estem al teu

Et podem
ajudar!

Tots aquests són símptomes de

Bullying
Si els vius o saps d'algú que
els estigui vivint

costat!

Demana ajut!

Contacte

Policia
Municipal
Terrassa

Av. Glòries Catalanes nº 3
937805555 Ext. 3778 - 3776
urmec.policia@terrassa.cat

@Policiatrs

Serveis Educatius de la Policia
Municipal de Terrassa
Unitat de Relació i Mediació amb la Comunitat

Servei de prevenció
del Bullying

Què volem?

Les xerrades:

Volem aproximar-nos als nois i noies de
Terrassa, conscienciar al jovent de la
gravetat de l'ús de la violència en totes
les seves variants i prevenir aquestes
actituds.
I ho volem fer treballant colze a colze
amb la comunitat educativa
de la
nostra ciutat per erradicar la violència a
les nostres escoles.

Violència? Parlem-ne
2n - 3r de primària
.
Ens presentem als més petits i de
manera molt participativa introduïm un
debat molt important al grup classe

Sóm clars i parlem el
teu idioma

Què oferim?
Oferim un servei personalitzat a les
escoles
i instituts
Agregar
texto de la nostra ciutat.
Ens adaptem a les necessitats del
centre, donant solucions específiques
als problemes que s'hi hagin pogut
detectar,
Totes aquestes accions preventives
facilitaran una millor convivència i el
que tots volem, escoles lliures de
violència.

I a les famílies?
Quan i com poden accedir els nostres
infants a internet? i al teléfon móbil? La
nostra xerrada dirigida a les famílies
donarà recursos i eines per afrontar
aquesta transició. Escoles, famílies i
policia treballant de manera conjunta
per un ús responsable d'internet..

5è - 6è de primària
Posem nom al bullying i parlem amb els
estudiants sobre com podem podem
erradicar
aquestes
actituds.
Els
emocionem i els deixem un record per
que ens tinguin ben presents.

We aim to give you
access to a range of
quality medical services.

Internet: com fer-ne
un ús segur i a quins
perills ens enfrontem
ESO
Tornem a parlar del bullying, aquest
cop aprofundint en les xarxes socials i
en l'ús d'Internet, en una xerrada que
no deixarà indiferent a ningú,

