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POLICIA LOCAL TUTOR

El passat 15 de juliol de 2009, el Ple de l'Ajuntament d'Algaida va
aprovar per unanimitat el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament
d'Algaida, la Conselleria d'Interior i la Conselleria d'Educació del Govern
de les Illes Balears per crear la figura del Policia Local Tutor al munici¬
pi d'Algaida.

QUE ES EL POLICIA LOCAL
TUTOR?

Es tracta d'un policia iocai especialit¬
zat en cooperar en ia resolució de con¬
flictes a l'entorn escolar.

És un col·laborador proper que faci¬
lita la resolució de conflictes tenint en

compte totes les conductes de risc rela¬
cionades amb menors. És un policia lo¬
cal que es dedica especialment a man¬
tenir una estreta col·laboració amb els

centres escolars i amb els professionals
de l'àmbit social, sense perdre la condi¬
ció d'agent de l'autoritat.

QUINES SÓN
LES SEVES FUNCIONS?

Funció mediadora: intervenir en ca¬

sos de conflictes entre alumnes i arbi¬

trar-los per assegurar una bona convi¬
vència. Evitar la necessitat de recórrer a

instàncies superiors.
Funció educativa: formar els alum¬

nes per millorar la seguretat de la co¬
munitat educativa i especialment de la
població juvenil.

Funció preventiva: prevenir i resoldre
conductes de risc que es puguin produir
en l'entorn dels centres educatius.
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quins són els àmbits
d'actuació del policia

lOCALTUTOR^^^^^^
Bàsicament, treballa en l'àmbit dels

centres escolars donant suport al pro¬

fessorat; en l'àmbit de la via pública,
controlant la seguretat vial, vigilant
possibles cassos d'assetjament esco¬
lar 0 d'absentisme, detectant possibles
casos de tinença I consum de substàn¬
cies tòxiques, etc.; en l'àmbit judicial,
col·laborant amb la Fiscalia de Menors I
en l'àmbit social, actuant com una peça
més de l'engranatge de l'equip dels Ser¬
veis Socials del municipi d'Algaida.

quines són les tasques
del policia local tutor?

• Col·laborar, mitjançant petició dels
centres, en els assumptes competència
de la Policia Local, així com amb assis¬
tències sanitàries, socials. Intervenci¬
ons en conflictes entre alumnes o pa¬

res, fets delictius, etc.
• Transmetre les diferents peticions en
matèria de seguretat viària, enllumenat
públic, mesures contra Incendis I de se¬

guretat de cada centre a les àrees cor¬
responents.
• Treballar conjuntament amb l'Àrea
de Medi Ambient en Xerrades conjun¬
tes dins les aules relacionades amb el
tracte d'animals, el respecte per la na¬
tura I el civisme al carrer.

• Realitzar campanyes conjuntes per aug¬
mentar l'ús de la bicicleta al carrer.

• Fer excursions amb els escolars fora del
casc urbà amb xerrades de primers auxi¬
lis, dels perills a la muntanya I relaciona¬
des amb el medi ambient
• Dur a terme campanyes conjuntes per

aprendre les normes de reciclatge.
• Treballar conjuntament amb els Serveis
Socials I donar suport a les actuacions que
puguin dura terme. Treballar, també, amb
l'Equip d'Orientació Educativa Pslcopeda-
gòglc (EGEP) de la Conselleria d'Educació,
en temes d'absentisme escolar, etc.

ADRECES D'INTERÈS
POLICIA LOCAL TUTOR

Casa de la Vila. C/ del Rel, 6. Algaida
policiatutor@aJalgaida.net

POLICIA LOCAL

Casa de la Vila. C/ del Rei, 6. Algaida
Tel.: 971 12 50 76 - 639 681 170

poiiciaiocai@aJaigaida.net
COL·LEGI PÚBLIC PARE B. POU

C/ de la Ribera, 33. Algaida
Teièfon: 971 66 53 48
EMI FLOR DE MURTA

C/ de la Ribera, 35. Algaida
Telèfon: 971 66 58 20

escoieta@aJaigaida.net
ASSISTENTA SOCIAL

Centre de Salut d'Algaida. C/ de Joan Al¬
cover, 5. Algaida. Tel.: 97166 57 10

uts@mancomunitatpiademaiiorca.net
EDUCADORA DE CARRER

Tel.: 618 601351

rebrot@mancomunltatplademallorca.net

JUNTAMENT D'ALGAIDA

Ajuntament d'Algaida
Oficines Municipals de la Casa de la Vila
Cl del Rei, 6. 07210 Algaida (Illes Balears)
Tel.: 971 12 50 76 - Fax: 971 12 50 44
www.ajalgaida.net | batle@ajalgaida.net


