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Estimades famílies:

A través d'aquesta circular, ens posem en contacte amb les famílies de l'alumnat de 2n i 3r de l’ESO
per informar sobre el projecte d'aprenentatge-servei i innovació educativa que començarem.

En concret, es tracta d'un PROJECTE ETWINNING que és una iniciativa de la Comissió Europea que
forma part d'Erasmus +, el programa de la Unió Europea en matèria d'educació, formació, joventut i
esport. El seu principal objectiu és el de fomentar la col·laboració escolar a Europa utilitzant les
tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Per a això, proporciona una plataforma i la
infraestructura necessària (eines en línia, serveis, suport), als equips educatius (professors, directors,
bibliotecaris, etc.) dels centres escolars dels països europeus participants. Tot això perquè els docents
i estudiants europeus es comuniquin, col·laborin, desenvolupin projectes en comú i intercanviïn idees.

El projecte en el qual participarem es titula "Buena Onda" en el qual investigarem, reflexionarem i
treballarem sobre les diferents cultures dels països associats. En el nostre cas, els centres
col·laboradors europeus van a ser instituts de França, Portugal i Espanya.

Us demanem permís perquè el vostre fill o filla participi en aquesta iniciativa que durarà tot el curs
2021-2022 per dos motius: utilitzarem la plataforma digital de ETWINNING (eina d'Internet totalment
segura), que és externa a l'escola i també perquè durant tot el projecte es van a realitzar vídeos dels
alumnes / es, fotografies, sempre amb una finalitat didàctica. Per aquest motiu, i perquè podria
succeir que es publiquessin els resultats de el projecte en pàgines web o diaris, us demanem que
doneu el vostre consentiment per autoritzar l'ús de la plataforma i d'imatges i vídeos del vostre / a fill /
a en aquest projecte .

Si voleu conèixer més informació sobre aquest projecte, no dubteu en posar-vos en contacte amb
nosaltres. També podeu consultar la pàgina web i les xarxes socials de l'escola on periòdicament
anirem informant sobre el desenvolupament del projecte.

atentament,
Montse Marsal Haya
Sara Morales Rodríguez

mmarsal4@xtec.cat (coordinadora de projectes eTwinning)
smoral35@xtec.cat (professora col·laboradora del projecte)

Vila-seca,  Novembre de 2021

__________________________________________________________________________________________

Nom i Cognoms (pare/mare)_________________________________________________________

amb DNI núm ______________________________ com a pare/mare de l’alumne

_____________________________________________________________

Autoritzo SÍ NO  [ ]  [ ]

mailto:e3008523@xtec.cat
mailto:mmarsal4@xtec.cat
mailto:smoral35@xtec.cat


Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Vila-seca

Av.Alcalde Pere Molas, 24
43480 Vila-seca
Tel. 977.39.42.44

e3008523@xtec.cat

Que la imatge del meu fill pugui aparèixer en el projecte esmentat.
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