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Benvolgudes famílies.

El curs acaba de començar, els vostres fills i filles de 1r ESO s'estan adaptant a l'Institut, i potser un seguit
de novetats i neguits també comencen per vosaltres. Segurament que una d’elles és l’ús dels ordinadors
i materials digitals com a eina pedagògica. Aquesta novetat pot afegir força incerteses en el camí de la
formació integral dels vostres fills i filles, per aquest motiu volem acompanyar-vos-hi.

Avui dia, la competència Digital és bàsica en la formació dels nostres joves, per això vam integrar fa uns
anys l'ús de l'ordinador personal a les aules del nostre centre. A partir d'ara els vostres fills i filles, han
d'aprendre a considerar i  a utilitzar l'ordinador com a eina de treball,  per això se'ls encomanarà fer
activitats digitals.  Faran servir eines com el Moodle, els Llibres digitals, la plataforma Weeras, la Web del
centre, etc, segurament noves per a molts de vosaltres.

Per altra banda, és ben cert que l'ús d'Internet obre finestres al  món, però de tots és sabut que també
pot comportar riscos. Existeixen delictes on els joves poden ser-ne víctimes, o fins i tot atacants, sense ni
tan sols saber-ho. 

Com que creiem que la formació conjunta del centre i les famílies pot ajudar-nos a tots a atendre més bé
les necessitats que sorgeixin i les situacions que es presentin, volem compartir una estona amb vosaltres
per explicar-vos com encarem aquestes qüestions a l'institut, per això, hem preparat una trobada on
parlarem d'aquests dos aspectes.

En primer lloc, els  mossos d’esquadra ens explicaran com ens faran l’acompanyament pel que fa a la
seguretat a la xarxa i delictes informàtics. Ja fa temps que treballem junts i enguany com a novetat, ens
explicaran com  alumnat de 4t ESO del  propi  centre -format i  assessorat  en tot moment pel  cos de
mossos d’esquadra- explicarà als vostres fills i filles quins són els principals riscos, com detectar-los i com
actuar, a la vegada què els faran un seguiment per vetllar per la seva seguretat. Al centre pensem que
l’educació entre iguals és més efectiva en la formació personal dels joves i també en la seva implicació a
la societat. Per això hem iniciat aquest nou projecte, i us animem a participar-hi.

En segon lloc, us  informarem de quines eines pedagògiques fem servir  a l’institut  per treballar. Que
quan els  vostres  fills  i  filles  us  parlin  de les  eines  que utilitzen (moodle,  llibres  digitals,  plataforma
weeras, web del centre, etc) les conegueu, hi estigueu familiaritzats i els puguen recolzar en els seu
procés d'aprenentatge.

Us esperem el proper dia 2 d’octubre a les 20:00 al pavelló poliesportiu de l'institut, i aprofitem 
l’avinentesa per desitjar-vos bon inici de curs.
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