Assumpte: festa de final de curs i botellada d’ESO a Alcúdia
Benvolgudes famílies,
Des de l’equip docent, l’APIMA i l’Ajuntament volem assenyalar un tema que ens afecta a tots
tots, i de
manera especial els
ls nostres fills i filles,
filles com és la celebració
ració de final de curs al Port d’Alcúdia.
Cada any molts de joves
oves dels instituts de la zona nord de Mallorca (prop
(prop de 5
5.000 els darrers anys)
celebren el final de curs al Port d’Alcúdia. Aquests darrers anys aquesta celebració s’ha convertit en una
gran botellada a la platja (amb
amb un consum generalitzat d’alcohol per part dels menors d’edat
d’edat). Així, s’ha
detectat que nins i nines de cada vegada més joves, amb molta probabilitat, acaben bevent alcohol, ja
que en un ambient en què la majoria en consumeix és molt difícil inhibir-se
se de la pressió del grup. Els
dispositius de seguretat que s’han aplicat darrerament han permès disminuir les agressions greus i els
comes etílics que s’hi produeixen, però no és suficient per impedir el consum d’alcohol i les seves
conseqüències.
A tot Mallorca van en augment i es consoliden fenòmens festius com aquest, en què els més joves es
reuneixen i beuen alcohol, entre altres coses. Aquests
Aquest són espais de risc que fomenten la cultura d’
d’una
diversió gens saludable i que hauríem d’aturar
d’
o redreçar i orientar cap a altres models de diversió. La
salut i la seguretat dels
ls nostres fills i filles ha de ser una prioritat per a tothom, per això volem acordar
accions amb els municipis, els centres educatius, les famílies i altres instituci
institucions disposades a
col·laborar-hi.
Considerant que el consum d’alcohol és molt perjudicial per a la seva salut,
salut i pensant en la protecció
que es mereixen com a menors d’edat, us volem demanar que valoreu la vostra posició davant aquesta
festa i que adopteu les mesures necessàries perquè els vostres fills i filles no es vegin inclosos en
situacions perjudicials o que hagin de lamentar.
És per això que uss convidam a participar
particip a les trobades informatives i de debat sobre aquest tema que
organitzarem i us aconsellam
sellam que:
 Valoreu si la seva edat és l’adient per anar a aquest tipus de celebracions.
 Valoreu, si hi van, si els podeu acompanyar i recollir a una hora concorde amb la seva edat i que
us permeti saber on han estat i què han fet.
 Els faceu saber la vostra
a opinió sobre el consum d’alcohol i els seu perjudicis.
 En parleu amb els pares i mares dels seus amics, acordeu
acord u postures comunes i que els vostres fills i
filles ho sàpiguen.
El nostres fills i filles viuen un moment d’aprenentatge i necessiten que l’entorn
l’entorn en què es desenvolupen
sigui el més adient per ajudar--los a prendre decisions beneficioses.

Necessitam la vostra col·laboració!
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