
Benvolgudes famílies,

Us remetem aquest comunicat amb certa preocupació i amb la voluntat de buscar entre
tots una solució urgent respecte al tema dels grups de whatsapp que comparteixen els vostres fills
i filles a l’institut. Ara que venen vacances, tindreu temps per reflexionar al respecte i començar el
més prompte possible a posar-hi solució, millorant expectatives.

Hem comprovat que moltes classes tenen un grup de whatsapp que tenien com a objectiu
inicial compartir la informació i deures del dia a dia. No obstant, estem observant que el contingut
d’aquests grups en molts casos ha derivat en incidents diversos que afecten de forma negativa les
relacions socials entre alumnat i no compleixen la finalitat original per la qual s’havia creat el grup.
Alguns d’aquests incidents són: insults entre alumnat, faltes de respecte, imatges pornogràfiques
tretes d’internet, fotografies d’alumnat i professorat sense consentiment utilitzades per fer burles,
etc. 

Aquesta situació s’agreuja encara més quan algunes d’aquestes dinàmiques virtuals passen
al pla físic i són motiu de conflictes varis en les relacions directes que estableix l’alumnat dins i fora
de l’institut.

Tot això ens porta a qüestionar-nos: val la pena que els vostres fills i filles tinguen els grups
de whatsapp com a eina per a passar-se els deures? I com a eina per a relacionar-se? Creiem que
els perjudicis que provoquen aquests grups no mereixen els beneficis de la utilitat inicial per a la
qual  s’havien creat.  Per  una altra  banda,  el  whatsapp no  és  cap  via  oficial  per  transmetre  la
informació  de  classe.  Existeixen  altres  maneres  d’informar-se  sobre  els  deures  pendents  o
preguntar  dubtes  que  estalviarien  molts  incidents,  per  exemple:  preguntar  al  professorat
directament,  per  Ítaca,  correu  electrònic,  a  través  d’Aules,  o  preguntar  personalment  a  un
company/a.

A banda de les activitats educatives per fomentar les bones pràctiques en l'ús dels mòbils,
les  xarxes  socials  i  la  convivència  en  general,  el  nostre  centre  també  contempla  mesures
d’abordatge educatiu per acomplir les normes de funcionament (aprovades per Consell Escolar),
que deixen clara la restricció de l'ús d'aparells mòbils, sempre que no siguen necessaris per a la
tasca docent. Així mateix,  la normativa vigent relativa a la convivència en els centres educatius,
considera  com  a  conducta  greument  perjudicial l’enregistrament,  manipulació,  publicitat  i/o
difusió  no  autoritzada  d’imatges,  a  través  de  qualsevol  mitjà  o  suport,  així  com  el
ciberassetjament.

A més a més, sabeu quina és l’edat legal per poder utilitzar les xarxes socials? A partir dels
14 anys, segons la darrera Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades personals i garantia dels
drets Digitals de 5 de desembre. Per a un menor de 14 anys, es necessita consentiment familiar.
Independentment de l’edat, que sovint es falsifica al món virtual, fer un mal ús de les xarxes socials
està en alguns casos greument penalitzat per la legislació espanyola i europea actual. Per exemple,
el ciberassetjament; o també el fet de difondre imatges d’altres sense el seu consentiment.

Per tot això,  us recomanem a les famílies que conegueu els hàbits entorn als grups de
whatsapp dels vostres fills i filles i, si és necessari, que reviseu els continguts i les converses dels
mateixos. Cosa que es fa extensible per a qualsevol altra xarxa social. A més a més, us demanem
que considereu seriosament la conveniència que els vostres fills  i  filles continuen en aquestos
grups de whatsapp.

Atentament, rebeu salutacions cordials i gràcies per la vostra col·laboració;
L’equip directiu de l’IES Pedreguer, l’Orientadora i la Coordinadora d’Igualtat i Convivència.
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