
 

 

 
 
Benvolgudes i benvolguts pares i mares, 
 
 
Amb l’objectiu d’oferir constantment consells de seguretat útils i situar la prevenció com a              
objectiu primordial de la policia, des del Cos de Mossos d’Esquadra participem cada any als               
centres escolarsdels vostres fills i fillesrealitzant xerrades formativesrelacionades amb         
diversos àmbits. 
 
Relacionat amb les noves tecnologies, la nostra intenció ha estat sempre la d’informar i              
educar en l’ús responsable d'internet i les xarxes socials i, per aquest curs 2019-2020,us              
presentem un projecte innovador amb la intenció de despertar d'una manera real i efectiva la               
consciència dels adolescents sobre la seva vulnerabilitat de les xarxes socials. 
 
Ens proposem un canvi en la metodologia que ens permeti arribar de manera simultània tant               
a fills i filles coma mares i paresi, per aconseguir-ho, treballarem conjuntament amb el vostre               
centre educatiu, requerint igualment la vostra participació i acompanyament necessaris. 
 
La finalitat d’aquest projecte,el qual consistirà en la creació d’un jocvirtual mitjançant            
l’aplicació Instagram, no només és prendre consciència de la vulnerabilitat deles xarxes            
socials sinó que també és aprendre a auto protegir-se establint una sèrie de normes i pautes                
d'ús. 
 
Per participar-hiserà necessari que, de forma conjunta amb els vostresfills, creeu un perfil a              
la xarxa social i que, mitjançant les eines de l’aplicació, feu una recerca d’informació per tal                
de respondre a certes preguntes que els/les plantejarem, de manera que al finalitzar el joc               
puguin arribar a extreure les seves pròpies conclusions. 
 
El joces desenvoluparà durant el segon trimestre lectiu, moment en que el centre us lliurarà               
un escrit amb les instruccions així com les preguntes a respondre i, en finalitzar l’activitat, es                
convocarà a tots els i les alumnes a un acte de cloenda on compartirem les conclusions que                 
ells i elles hauran extret mitjançant la pròpia experiència durant el desenvolupament del joc. 
 
 
 
Atentament, 
 
 
 
 
L’intendent cap de l’Àrea Bàsica Policial Sant Martí 
Regió Policial Metropolitana Barcelona 
 
 
 
 
 
 

 


