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Benvolgudes famílies, 

des de la Fundació Escoles Cristianes  ens arriba un WEBINAR FEAC, adreçat 
tant a les famílies que participen al FEAC com a les que no. 

En aquest webinar organitzat en col·laboració 
amb Sant Joan de Déu (SJD) abordarem el 
ciberbullying des d’una òptica de prevenció, 

identificació de senyals d’alerta per part dels 
adults, rol dels diferents actors implicats, etc... 

Tot a partir de la presentació de la campanya 
noalciberbullying.org de Sant Joan de Déu. 

 La sessió anirà a càrrec de: 

 Jordi Bernabeu Farrús, psicòleg de la Divisió 
de Salut Mental de la Fundació Althaia-SJD i 

professor de la Facultat d'Educació de la 
Universitat de Vic. Especialitzat en l'atenció a 
adolescents i joves.  

Diana Casellas Paulí, responsable de Sensibilització i Educació a l’Obra 
Social Sant Joan de Déu. La seva trajectòria professional ha estat sempre 

vinculada a l’àmbit social i educatiu. Ha treballat més de 15 anys a entitats 
del tercer sector, tant en l’àmbit social com el de la cooperació. Forma part 

del comitè tècnic de SOM Salut Mental 360, plataforma digital referent en 
temes de salut. 

El webinar s'adreça prioritàriament a famílies i professorat de secundària, tot 

i que també pot ser interessant per a les etapes de Primària. 

Esperem que sigui del vostre interès!   

Obriu el següent hipervincle  per poder fer la inscripció 

Webinar FEAC: #NOalCiberbullying (i al bullying)  

 

Recordeu, la propera setmana comencem les trobades FEAC. 

Atenció!!!! Hi ha canvi de data per a la trobada de primària, precisament 

perquè coincidia amb el webinar.  

 Infantil: dijous, 25 a les 17:15h 

 Primària: dimarts, 30 a les 17:15h 

 Secundària: dijous,25 a les 19h 

Encara esteu a temps d’apuntar-vos al FEAC!!! L’enllaç el trobareu al web 

de l’escola www.vergesalut.com  

 

Cordialment, 

Asun Serra (coordinadora FEAC) 

Sant Feliu de Llobregat, 18 de novembre de 2021     

https://fecc.acblnk.com/url/ver/123846311/1531380/d7a715980cdd41f2ed931dfc1d56e71a
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHR3stq23i14z9cUNovrF_ifjRFCAwU7QPlXRTr_WabBuCOQ/viewform
http://www.vergesalut.com/

