
Sabadell, 1 de setembre de 2022

Benvolgudes famílies,

Tal com us vam comunicar en un correu informatiu de finals de juny, aquest curs
2022-2023 posem en marxa l’ESO lliure de mòbils. És una mesura que vam
començar a implementar a les estones de pati de 1r de l’ESO i que ara fem
extensiva a la resta de nivells de l’ESO.

Així doncs, a partir del 7 de setembre i durant tot el curs, els vostres fills i filles no
necessitaran el mòbil durant les hores lectives i tampoc podran utilitzar-lo a les hores
d’esbarjo. Com que de 8 h a 14:30 h el telèfon mòbil no es farà servir, us recomanem
que els alumnes no el portin. Recordeu que si necessiteu posar-vos en contacte amb
els vostres fills i filles per alguna qüestió urgent, podeu trucar al telèfon de l’institut:
937 25 87 44; a consergeria atendran la vostra trucada i faran arribar la comunicació
al destinatari. Actuarem a través de la mateixa via si són ells que han de contactar
amb vosaltres per algun assumpte ineludible.

Som conscients que prenem una mesura molt impopular entre els joves. També
tenim clar que la tecnologia ha d’estar al servei de l’aprenentatge. Els alumnes de 2n
cicle de l’ESO disposen d’ordinadors cedits pel Departament i confiem que enguany
arribin a 1r de l’ESO. A l’institut comptem amb carros d’ordinadors per treballar amb
aquells grups que encara no en tenen i les aules tallers específiques de tecnologia i
visual i plàstica. És amb aquestes eines i recursos que continuarem desenvolupant
la competència digital. De manera paral·lela, cal seguir fent pedagogia: es duran a
terme xerrades, tallers i un servei comunitari sobre l’ús responsable de les pantalles,
els riscos d’internet, addiccions a les pantalles, ciberseguretat, etc. per als diferents
nivells de l’ESO.

Quant a les hores d’esbarjo, hem planificat unes dinamitzacions per aquells alumnes
que, de manera voluntària, vulguin practicar esports, participar en jocs i tallers durant
la mitja hora de descans que tenen per esmorzar. Confiem endegar les
dinamitzacions de pati a principis d’octubre amb la col·laboració de l’alumnat,
professorat i monitors dels cicles esportius i de lleure de l’Agustí Serra.

La mesura ESO lliure de mòbils es donarà a conèixer als grups de l’ESO a l’acollida
del primer dia i a les tutories. S’explicaran les diferents actuacions que es duran a
terme i la normativa: la utilització del mòbil, sigui a l’aula o a l’hora d’esbarjo
comportarà una falta. L’acumulació de tres faltes per aquest motiu implicarà
l’expulsió d’un dia a casa.

Gràcies per la vostra col·laboració i bon inici de curs.

L’Equip Directiu


