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Benvolgudes famílies, 

Fa ja temps que vivim en un món en el que la informàtica ha passat a un primer terme, 
el que anomenem el món de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). 
Internet ha posat al nostre abast una font d'informació que abans no imaginàvem, i unes 
possibilitats de comunicar-nos que dia rere dia ens sorprèn, com les xarxes socials. 

Però aquest món també presenta incerteses, que no coneixem en profunditat i que ens fa 
també vulnerables. Els nostres fills estan coneixent aquest món a una velocitat encara 
superior a la nostra, en un moment de creixement personal que és clau. 

Des de l'Associació de Pares i Mares d'Alumnes i des de la nostra Escola sabem que és 
fonamental acompanyar els nostres fills en aquest creixement, i vetllar per la seva 
seguretat. Per fer-ho necessitem també d'eines i de professionals que ens orientin. 

És en aquest sentit que us convidem a la xerrada “La Seguretat a Internet” que tindrà 
lloc el proper dimecres 12 de novembre, a les 19 hores a la sala d’actes del nostre 
col·legi. 

Aquesta xerrada serà impartida per Tomàs Moré, tècnic de CESICAT (Centre de 
Seguretat de la Informació de Catalunya). L’objectiu d’aquesta sessió és fomentar la 
participació de tota la família en els processos formatius de les tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC) i aprendre a utilitzar-les de manera segura. En 
aquesta xerrada es donaran pautes i recomanacions per a l’ús segur i cívic de les TIC. 
També es donaran consells per introduir o reforçar les competències bàsiques per 
aprendre a navegar amb seguretat per la xarxa. 

 

Us recomanem la vostra assistència i us agraïm per avançat la vostra participació. 

Atentament, 

La Direcció de l'Escola i la Junta de l'AMPA 


