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NORMATIVA D’ÚS DE LES XARXES SOCIALS DE L’ESCOLA 

 
 

Benvinguts/des a aquest nou curs 2022-2023! 

 
 

Primer de tot, volem informar-vos que l’escola disposa d’una pàgina web: 

www.educem.com on trobareu informacions que us poden resultar d’utilitat al llarg del 

curs com la nostra oferta formativa, els llistats de llibres, circulars i documents, etc. 

 
En segon lloc, disposem de diverses xarxes socials per tal de comunicar-nos amb 

vosaltres i les vostres famílies: 

 

 

Facebook: Educem Centres d'Ensenyament 
 
 
 

Instagram: @educem_granollers 
 
 
 

Twitter: @EducemGran 
 
 

 

Linkedin: Educem Centres d'Ensenyament 
 
 

 

Youtube: Educem Centres d'Ensenyament 

 
 

 
A través de Facebook, Instagram i Twitter podeu seguir tot allò que succeeix a 

l’escola i les sorpreses o novetats que us vulguem comunicar. Linkedin és una xarxa 

social de caire més laboral i a Youtube és on podreu trobar els diferents vídeos de 

l’escola (que ja rebreu a través Facebook, Instagram o Twitter). 
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Estarem molt contents si ens seguiu en aquests mitjans i agrairem que hi col·laboreu 

amb els vostres comentaris. Però recordant sempre: 

 
- Cal ser respectuosos amb el centre, el professorat, els vostres 

companys/es i vosaltres mateixos. Comentaris desagradables o 

amenaçadors serien objecte de mesures disciplinàries segons la 

Normativa del Centre. 

 
- Cal utilitzar un llenguatge adequat, sense paraules grolleres i pensant com 

afecta els altres allò que diem. 

 
- No oblidar que tot allò que pengem a les xarxes dona una imatge de 

nosaltres mateixos i que, tot i que ho esborrem, quasi sempre deixa rastre. 

Mostreu a la xarxa la millor versió de vosaltres mateixos. 

 
Us esperem a les diferents xarxes socials i us desitgem un bon curs 22-23! 

 
 

M. Mercè Comas i Duran Laura València Rocasalbas 
Directora Educem II Cap d’estudis Cicles Formatius 

 
 
 
 

 

 
 

Anna Velilla 

Cap de comunicació 

Granollers, 7 de setembre de 2022 
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