DECÀLEG PEL BON ÚS DE LES XARXES SOCIALS EN L'ÀMBIT DE LA COMUNITAT EDUCATIVA
Des de la Comissió Família-Escola del Pedagogium Cos us volem oferir un seguit de recomanacions i
consells sobre l'ús d'aquelles xarxes socials susceptibles de ser utilitzades a l'entorn escolar (Whatsapp,
Facebook, Twitter...). Un ús crític i conscient d'aquestes ens ajudarà a tots plegats a millorar la
comunicació i la convivència en el si de la comunitat educativa.
1. Recordar que la finalitat d'aquestes xarxes socials és compartir informació general d'ús públic i
escolar, per la qual cosa cal evitar enviar i/o compartir missatges brossa, fotos, mems..., especialment
aquells amb continguts que resultin poc apropiats en aquest context.
2. Les xarxes socials no poden substituir altres canals de comunicació o d'intercanvi d'informació
(agendes escolars, reunions personals família-escola...), ni les responsabilitats que corresponen a
pares/mares i nens/es.
3. Reflexionar sobre el contingut d'un missatge abans d'enviar-lo i tenir en compte les seves possibles
interpretacions, ja que el context de qui fa el comentari i d'aquell que el rep pot ser diferent.
4. Ser respectuós amb tothom i evitar posar etiquetes o escriure comentaris ofensius que puguin
contribuir a crear imatges falses de pares/mares, professors/es o estudiants.
5. Contrastar degudament en altres fonts qualsevol informació rebuda i no fer judicis de valor previs,
particularment, en aquells casos en els que es puguin tenir dubtes sobre la credibilitat d'un missatge.
6. Evitar alarmes i conflictes innecessaris, tot tenint en compte que qualsevol informació, opinió,
comentari... emès en un espai públic pot magnificar-se i prendre un caire no desitjat.
7. No proporcionar informacions personals, pròpies o d'altres persones sense el consentiment dels
pares o tutors legals, com noms, fotografies, adreces, etc.
8. No donar dades ni publicar imatges de menors que pugui perjudicar la seva persona. Recordar que
existeix la Llei de Protecció de Dades del Menor.
9. Evitar tenir discussions ni iniciar polèmiques públiques que involucrin d'altres ja que una qüestió que
afecti a algú de manera particular s'ha de resoldre de manera privada i sense perjudicar ningú més.
10. Pensar en la imatge personal i familiar que es transmet. Recordar que els pares o tutors legals som
responsables de l'ús de les xarxes socials que fan els nostres fills/es.
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