
Granollers, 16 de febrer de 2017 

Benvolgudes famílies:  

Aquesta comunicació té com a objectiu recordar-vos la responsabilitat legal 

dels menors d’edat i dels seus pares i/o tutors legals pel que fa al mal ús 

dels dispositius electrònics, de les xarxes socials i a la publicació de 

contingut relacionat amb la intimitat, l’honor i la imatge de tercers.  

En primer lloc, us recordem que, segons està regulat a les Normes 

d’Organització i Funcionament del nostre Centre, està prohibit que els 

alumnes utilitzin a l’escola els seus telèfons mòbils o altres dispositius 

electrònics, excepte en els casos que explícitament els docents ho autoritzin 

en el marc de la realització d’una tasca pedagògica concreta. En aquest 

supòsit, sou les famílies i els alumnes qui decidiu voluntàriament si 

accepteu utilitzar-lo, ja que l’escola disposa de les eines necessàries per 

realitzar qualsevol tasca que requereixi l’ús d’aquests dispositius. 

En segon lloc, volem recordar que si és necessari que els vostres fills es 

posin en contacte amb vosaltres durant la jornada lectiva, tenen a disposició 

telèfons a les secretaries de l’escola.  

En tercer lloc, com ja sabeu, l’escola no és responsable de la pèrdua, 

extracció o deteriorament d’aquests dispositius o altres materials d’ús 

personal.  

En darrer lloc, si l’alumne/a, malgrat ser coneixedor de la nostra normativa, 

fa un mal ús d’aquests dispositius (dins o fora de l’horari lectiu i del recinte 

escolar) que impliqui atemptar contra la intimitat, l’honor i la imatge de 

qualsevol persona us volem recordar que està incorrent en un delicte 

tipificat al codi penal. A més a més, a nivell intern prendrem les mesures 

sancionadores  educatives que es considerin oportunes.  

Tot i que compartim la necessitat d’educar en l’ús d’aquestes noves eines 

tecnològiques,  és imprescindible que des de casa es faci un treball explícit 

sobre aquest tema per evitar situacions de conflicte, problemes legals i per 

fer reflexionar els joves sobre l’ús responsable d’aquests aparells i les 

xarxes socials.  

Atentament,  

Equip Directiu. 


