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Benvolgudes Famílies,
A la societat digital en la que vivim hem de reconèixer que els dispositius mòbils formen part
de la nostra vida quotidiana. Ens serveixen per comunicar-nos amb la nostra parella i
família, per estar informats usant diferents fonts d’informació, veure vídeos i fotos i per tal de
gaudir de moments d’oci. És per això, que els docents no poden viure d’esquenes a aquesta
realitat.
Creiem que també és important tenir una normativa clara en l’ús dels aparells electrònics,
per això us presentam aquesta modificació específica del nostre Reglament d’Organització
de Centre (ROF) sobre l’ús dels mòbils.

ÚS del Mòbil DINS AULA
1. Només es pot fer servir el mòbil quan el professor ho demani/autoritzi i per tal de fer
ús de les aplicacions indicades i no d’altres distraccions.
2. Tenir el mòbil a la vista es considera fer servir el mòbil, ha d’estar guardat al caseller
o a la maleta.
3. El mòbil es posarà en mode silenci dins la maleta per tal d’evitar distraccions
4. El professor pot exigir a l’alumnat que deixi els mòbils i altres aparells electrònics en
un lloc determinat en el cas que la situació escolar ho aconselli (examen, prova, etc)
Ús del Mòbil FORA DE L’AULA
-

NO es pot fer servir als canvis de classe, al pati ni als passadissos.
SÍ es pot fer servir durant el temps d’esbarjo, es permet fer-lo servir a: a la terrassa i
al Bar.

En tot cas, s’ha de fer un bon ús (veure següent punt) i no pertorbar als altres; cridar, posar
música alta...

ALTRES
● No es permet fer fotos o gravacions dins el centre (excepte autorització
expressa del professor i emmarcat dins una activitat d’aula).
Si per algun motiu justificat un alumne manifesta la necessitat de cridar o enviar un missatge
a casa, per exemple per malaltia, ho podrà fer demanant permís al professor(-> surt de
classe i crida), tot i que el telèfon de la secretaria del centre també es pot fer servir en
aquests casos.
●
Si un professor deixa utilitzar el mòbil durant l’hora lectiva, en acabar la classe
ha de demanar als alumnes l’apaguin o el posin en silenci i el guardin a dins la maleta
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Al llarg del document simplement “mòbils”.
Els dispositius als que fa referència aquesta norma són dispositius que es poden connectar a
internet i/o executar software de tot tipus.
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Intervencions en cas d’incompliment de la norma :
1a vegada
En cas que l’alumne faci un mal ús del mòbil durant l’hora lectiva, el professor retirarà
l’aparell durant la classe (l’alumne apagarà l’aparell). Aquest se li retornarà al final de la
mateixa sessió i s’anotarà al clickedu per a què el tutor n’estigui assabentat.
2a vegada
En cas de que l’alumne faci mal ús del mòbil durant l’ hora lectiva i sigui la segona vegada
que succeeix durant les seves classes, el professor retirarà l’aparell (l’alumne apagarà
l’aparell) que podrà ser recollit pel mateix alumne en acabar la jornada lectiva (14.10,
15:00 ó 17.00 hores)- (també quedarà registrat al clickedu)
En ambdós casos, 1ª vegada i 2ª vegada, el tutor podria considerar dur a terme alguna altra
actuació, en el cas de que, per exemple, hi hagi hagut reiteració en diferent matèries o per
l’existència d’altres amonestacions.
3a vegada:
3. Tot igual que la primera i segona, però en aquest cas el mòbil el retindrà el tutor i
els pares l’hauran de venir a cercar.
a.. El pare/mare/tutor ha de venir a cercar-lo al final de la jornada escolar.
b. Com que es la tercera vegada que fa un mal ús del mòbil, s’aplica una sanció :
1 ó 2 dies fora del centre.

IMPORTANT, EN TOTS EL CASOS O VEGADES
1. SI S’HA DONAT ENFRONTAMENT amb el professor que retira el mòbil, l’alumne es
nega a donar el mòbil, deixar de fer-lo servir…, es considerarà una conducta
greument perjucidial per a la convivència segons està recollit al decret 121/2010
article 57 apartat p).3
2. En cas de fer FOTOGRAFIES I VÍDEOS. El professor no discutirà amb l’alumne si
l’alumne estava prenent imatges o no, simplement li retirarà l’aparell i en aquest cas
el pare/mare passarà a cercar-lo. Tenir en compte que aquesta conducta també està
recollida al mateix article citat al punt anterior, en aquest cas l’apartat i) 4
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Els actes explícits d’indisciplina o insubordinació, inclosa la negativa a complir les mesures
correctores imposades, davant els òrgans de govern del centre docent o els professors.
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L’ús indegut d’aparells electrònics amb la finalitat de pertorbar la vida acadèmica i
l’enregistrament, la publicitat o la difusió, a través de qualsevol mitjà o suport, de continguts que
afectin l’honor, la intimitat o la pròpia imatge de qualsevol membre de la comunitat educativa.

